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Nr.  591    din 21.06.2022  

I N F O R M A R E 

privind monitorizarea operatorilor economici  

in vederea acordarii vizei anuale 

Ca instituție abilitată pentru gestionarea managementului semințelor și materialului 

săditor, I.T.C.S.M.S. Buzău, funcționeaza in baza Legii 266/2002 republicata privind 

producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si 

materialului saditor precum si testarea si inregistrarea soiurilor, conform HG nr. 716/1999, 

privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului 

saditor.  

Laboratorul pentru analiza calitatii semintelor functioneaza in cadrul ITCSMS Buzau 

ca si compartiment si este reacreditat o data la 4 ani, in conformitate cu Ordinul nr.141/2012 

pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind autorizarea oficială a 

laboratoarelor pentru testarea semințelor oficial și sub supraveghere oficială. 

 

Anual, ITCSMS Buzau monitorizează activitatile de producere in vederea 

comercializarii, prelucrare si/sau comercializare seminte si material saditor, desfăşurate de 

operatorii economici inregistrati si autorizati, în scopul verificării îndeplinirii continue a 

cerinţelor prevăzute de Legea nr. 266/2002, republicată. Monitorizarea se face în baza Fişei 

de supraveghere şi monitorizare a activităţii operatorului economic, de catre inspectorii 

oficiali responsabili care verifica organizarea corespunzatoare a activitatii de producere, 

prelucrare si comercializare, pentru mentinerea autenticitatii si puritatii varietale a semintelor. 
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In vederea acordării vizei de monitorizare anuală pentru activitatea de producere, 

prelucrare si/sau comercializare, inspectorii responsabili prin Decizie au obligatia sa verfice 

respectarea prevederilor legale in vigoare la operatorii economici inregistrati si anume: 

   - modificări privind statutul societatii şi datele de identificare; 

         - modificări privind schimbarea  personalului responsabil cu desfăşurarea activităţilor de  

producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor; 

         - verificarea valabilitatii atestatelor personalului responsabil; 

         - respectarea normelor tehnologice de depozitare, transport şi comercializare specifice 

fiecărei specii; 

         - respectarea inviolabilitatii etichetelor şi a ambalajelor originale in activitatea de 

comercializare seminte; 

         - verificarea provenientei – cantitatilor de seminte preluate, vandute, si stocul de 

seminte, inregistrate in Registrul de Intrari-Iesiri cu evidenta productiilor si a 

tranzactiilor, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii; 

         - respectarea comercializarii semintelor certificate oficial, ambalate, lotizate, sigilate si 

livrate la beneficiri cu certificat de calitate si conformitate al furnizorului, cu 

mentionarea termenului de valabilitate. 

 

 ITCSMS Buzau supravegheaza si monitorizeaza activitatea operatorilor economici 

inregistrati in toate fazele de producere, prelucrare si comercializare seminte. Verificarea 

autenticitatii si puritatii varietale a loturilor sau partidelor de seminte in Precontrol si 

Postcontrol prin metode adecvate, teste de laborator sau parcele de control(microculturi). 

Postcontrolul se organizeaza pentru toate categoriile biologice de seminte destinate 

multiplicarii si se efectueaza in centrele de testare ale Institului de Stat pentru Testarea si 

Inregistrarea Soiurilor (ISTIS). Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin 

metode precum electroforeza, metoda acceptata de Uniunea Europeana. Daca rezultatele 

obtinute in Precontrol arata ca identitatea si puritatea varietala nu au fost mentinute, ITCSMS 

Buzau ia masuri de respingere de la certificarea semintei din loturile pe care le reprezinta 

esantioanele verificate si monitorizeaza destinatia semintei.  
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Anul 

 

Nr. agenti 

autorizati 

 

Nr. autorizatii pe 

puncte de lucru 

Vize acordate 

Total   Prod. Prel. Com. 

2020 290 548 126 36 26 64 

2021 314 584 132 43 24 65 

2022 324 595 156 51 31 74 

 

Urmeaza ca pana la sfarsitul anului, toti agentii economici care desfasoara activitati de 

producere, prelucrare si/sau comercializare,  in anul 2022, sa obtina vize la autorizatiile 

detinute, in termen de  11 luni de la monitorizarea precedentă, conform Ordinului 769/2009, 

completat si modificat de Ordinul 57/2011. 

  

 ITCSMS Buzau are ca misiune urmarirea, ca producerea, prelucrarea si 

comercializarea semintelor si materialului saditor, in raza de activitate, sa se faca conform 

normelor in vigoare, pentru a se asigura la insamantare seminte care sa corespunda 

standardelor de calitate si cerintelor clientilor. ITCSMS Buzau este o unitate de analiza si 

certificare si control in domeniul producerii semintelor pentru insamantare, prestatoare de  

servicii in domeniul analizelor de laborator. 
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