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1. SCOP 

 
Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul și termenii-limită de depunere a declarațiilor de 
multiplicare a semințelor de culturi agricole, modalitățile pentru înregistrarea agenților economici 
multiplicatori la producerea materialului semincer și termenii limită de depunere a declarațiilor 
culturilor agricole supuse multiplicării.  
 
2. DOMENIU DE APLICARE 

 
Prezenta procedura se referă la înscrierea multiplicării culturilor agricole în sectoarele de 
producere a semințelor a agenților economici autorizați. 
 
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 
3.1. Abrevieri 
 

ANSA  – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
DCS    – Direcţia Control Semincer ANSA; 
DTSA  – Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor. 
AEM    – Agent economic autorizat pentru multiplicarea și comercializarea semințelor 
DM     – Declarație de multiplicare 
 
3.2. Definiţii 

În sensul prezentei prevederi, noțiunile de mai jos se vor înțelege după cum urmează: 
 
Seminţe – organe generative ale plantelor de cultură folosite pentru producere şi multiplicare; 
Lot de seminţe – cantitatea de seminţe de un soi, omogene prin origine, ale căror calităţi sunt 
confirmate printr-un certificat de calitate; 
seminţe ale amelioratorului – seminţe obţinute şi multiplicate de ameliorator, care corespund 
descrierii oficiale după distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi care constituie sursa iniţială a 
producerii seminţelor de categoria biologică prebază;  
 seminţe prebază – seminţe provenite în urma înmulţirii seminţelor amelioratorului sub 
supravegherea directă a acestuia sau a menţinătorului; 
 seminţe bază – seminţe produse de menţinător sau sub responsabilitatea directă a acestuia, 
care: a) au fost produse din seminţe prebază; 
 b) sînt destinate producerii seminţelor de categorie certificate;  
c) satisfac cerinţele prevăzute de reglementările privind puritatea varietală, germinaţia etc., 
specificate pentru seminţele bază; 
 seminţe de categorie certificate – seminţe care: a) în cazul hibrizilor, sînt produse din forme 
parentale pe loturi de hibridare şi provin de la forma maternă cu încrucişări controlate; 
 b) în cazul soiurilor, sînt produse din seminţele bază sau seminţele de categorie certificate 
(reproducerile I–III) şi corespund cerinţelor în privinţa purităţii biologice, a calităţii germinative etc., 
specificate pentru seminţele de categoria certificate; 
seminţe comerciale – seminţe care: a) au identitate ca specie; 
 b) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor comerciale;  
c) corespund, în urma unei examinări, condiţiilor de valoare varietală;  
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seminţe de categorie standard – seminţe de culturi legumicole, care: a) au suficientă identitate 
şi puritate varietală; 
 b) sînt destinate realizării producţiei de consum;  
c) corespund condiţiilor de calitate a seminţelor;  
Producerea seminţelor – activitate ce asigură multiplicarea seminţelor de soiuri înregistrate, 
menţinerea calităţii de soi, biologice şi productive 
registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau 
comercializarea seminţelor  – registru în care sunt înscrişi agenţii economici, indiferent de tipul 
de proprietate şi de forma juridică de organizare, care activează în domeniul producerii şi/sau 
prelucrării, şi /sau comercializării seminţelor; 
multiplicare– acțiunea de a (se) multiplica și rezultatul ei; înmulțire, sporire, reproducere, 
multiplicație 
declaraţie de multiplicare – formular tipizat remis de către agentul economic multiplicator de 
semințe către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor pentru a declara în vederea 
admiterii la inspecția în câmp culturile destinate multiplicării; 
 
4. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ 
 
Legea Nr. 68  din  05.04.2013   despre seminţe, 
Legea Nr 39-XVI din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante, 
HG Nr. 1211 din 29.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Material Semincer 
pentru porumb și sorg”; 
HG Nr. 713 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Cerințelor privind producerea și 
comercializarea semințelor de legume, răsaduri și a materialului săditor legumicol, 
Ordin MAIA nr.150din 03.08.2009 Instrucțiunea cu privire la producerea, prelucrarea, ambalarea 
și etichetarea semințelor hibride de porumb produse Republicii Moldova 
Ordin MAIA nr.145 din 21.07.2009 Instrucțiunea cu privire la efectuarea aprobării sectoarelor de 

hibridare a porumbului în conformitate cu cerințele Schemelor Semincere OECD- Organizația de 
Cooperare Economică și Dezvoltare. 
Ordinul MAIA nr.52 din 19.03.2007 cu privire la Aprobarea Reglementării tehnice ”Material 
semincer pentru culturile de câmp” 
Ordinul MAIA nr.133 din 24 iunie 2010 Cu privire la aprobarea ghidurilor de inspecție în câmp a               
sectoarelor semincere 

HG Nr. 836 din 11.11.2011 pentru aprobarea ”Cerinţelor privind calitatea şi 
comercializarea seminţelor de plante furajere” 
HG Nr. 915 din  07.12.2011 pentru aprobarea ”Cerinţelor privind calitatea şi 
comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre” 

 

5. RESPONSABILITĂŢI 
5.1. Responsabilitatea Direcției Control Semincer 
Colaboratorii Direcției Control Semincer sunt responsabili de informarea inspectorilor despre 
prevederile prezentei proceduri și de monitorizarea implementării sale corecte. Direcția Control 
Semincer recepționează și aprobă Declarațiile de multiplicare înregistrate în teritoriu.  
5.2. Responsabilitatea inspectorilor teritoriali ANSA  
Inspectorii teritoriali abilitați cu funcția de control și certificare a materialului semincer sunt 
responsabili de aplicarea corectă și de respectarea cerințelor prezentei proceduri, de 
recepționarea și înregistrarea în conformitate cu prezenta procedură a DM, și de ținerea 
corespunzătoare a evidenței registrului declarațiilor de multiplicare  
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5.3. Responsabilitatea Agentului Economic Multiplicator de semințe  
AEM sunt responsabili de materialul semincer produs și comercializat în conformitate cu 
prevederile prezentei proceduri, să respecte tehnologiile de producere, prelucrare şi plasare pe 
piaţă a seminţelor, prevederile legale privind protecţia soiurilor de plante protejate prin brevet şi 
poartă răspundere de calitatea seminţelor.  
 
6. PROCEDURA  
 
6.1. Verificarea Agenților Economici înregistrați (autorizați) 
6.1.1. Depunerea declarației de multiplicare  

Declarația conține în mod obligatoriu numele și adresa agentul agricultor, specia, soiul, suprafaţa, 

agentul multiplicator, categoria biologică semănată, ș.a.m.d. conform Anexei nr. 1 depus în trei 

exemplare la DTSA în aria căreia îşi realizează activitatea.  

a. Declaraţia de multiplicare - document tipizat pe care trebuie sa-l completeze agentul 
economic. 

b. Documentele de însoţire a declaraţiei de multiplicare: 
- contractul de multiplicare între multiplicator şi originator / menţinător;  
- declaraţia proprie, din care să rezulte că multiplicatorul (originator / menţinătorul) îşi 

multiplică singur sămânţă; 
- contractul de prestare a serviciilor de aprobare agentului economic multiplicator cu 

autoritatea autorizată; 
- declaraţia sau contractul din care să rezulte ca originatorul / menţinătorul îşi dă acordul 

pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator; 
- în cazul seminţei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării - acordul 

menţinătorului sau furnizorului seminţei varietăţii respective pentru comercializarea seminţei 
multiplicate sau acordul (acceptul) autorităţii de certificare din ţara din care provine sămânţa 
pentru multiplicarea varietăţii şi condiţiile în care se multiplică sămânţa, transmis autorității din 
Republica Moldova. 

- copiile documentelor de calitate, în care se stabileşte provenienţa sau originea seminţelor şi 
categoria de sămânţa: 

c) Documentele emise în Republica Moldova:  
- Actul de garantare a autenticităţii, pentru seminţele Amelioratorului; 
- „CERTIFICATUL DE CALITATE" al lotului de seminţe, eliberat de un laborator acreditat 

pentru semințele certificate şi etichetate oficial şi „ACTUL DE APROBARE ÎN CÂMP"; 
d) Documente emise în ţările membre ale CE:  
- Eticheta oficială tip CE-obligatoriu; 
- „CERTIFICATUL DE CALITATE" sau buletin de analiză al lotului de semințe, eliberat de un 

laborator acreditat pentru semințe certificate şi etichetate oficial, care este recunoscut de 
autoritatea din ţara respectivă; 

e) Documente de calitate însoţitoare ale seminţelor de import din alte terţe ţări: 
- Certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru ţările afiliate la acest sistem sau „Field 

inspection" pentru celelalte ţări; 
- Certificat internaţional de analiză tip ISTA, eliberat de un laborator acreditat de Asociaţia 

Internaţionala pentru Testarea Seminţelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea 
din ţara respectivă;  

- Eticheta oficiala tip OCDE – obligatoriu. După verificare a etichetelor oficiale, inspectorul 
reţine câte o eticheta din fiecare lot; 

- Descrierea morfologică şi fiziologică a soiurilor în cazul în care acestea nu sunt descrise în 
Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova sau nu sunt disponibile autorităţii de certificare. 
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În cazul soiurilor pentru care s-a depus cerere de înscriere în Catalogul soiurilor de plante al 
Republicii Moldova se utilizează descrierea soiului aşa cum este furnizată ea de solicitant sau 
descrierea provizorie, în baza rezultatelor examinării oficiale a testului de distinctivitate, stabilitate 
şi uniformitate. 

- Copia  autorizaţiei şi a declaraţiei pe propria răspundere a agentului economic pentru hibrizi 
modificaţi genetic, întocmit conform Legii privind securitatea biologică a Republicii Moldova.   

 
6.1.2 Termenele de depunere a documentelor 

Termenii-limită de prezentare a declarațiilor de multiplicare a culturilor agricole de către agenții 
economici autorizați în domeniul producerii și comercializării a materialului semincer, după cum 
urmează: 

1. Culturi cerealiere păioase de toamnă și rapiță - 15 Decembrie; 
2. Culturi cerealiere păioase de primăvară - 15 Mai; 
3. Porumb și floarea soarelui - 01 Iunie; 
4. Culturi legumicole - 01 Decembrie și 01 Iunie, respectiv pentru sectoarele semincere 

declarate toamna și primăvara. 
 

 
6.1.3 Verificarea documentelor 

Inspectorul de stat recepţionează şi verifică dacă Declaraţia de Multiplicare este însoţită de toate 

documentele necesare înscrierii, după cum urmează: 

- copia Certificatului de calitate a seminţelor în care este stipulată provenienţa sau originea, 

categoria biologică şi alţi indici fizici de calitate a seminţelor, eliberat de un laborator 

acreditat/abilitat; 

- copia facturii de procurare sau alte documente ce confirmă cantitatea materialului semincer 

disponibil; 

- schiţa de amplasare a spaţiilor de cultivare şi a culturii declarate. 

    - Declaraţia de multiplicare este completata corect şi complet; 
    - Declaraţia este însoţită de toate documentele solicitate şi acestea confirma datele înscrise în 
declaraţie; 

- Pe fiecare container a lotului de seminţe este eticheta oficială. În cazul varietăţilor modificate 
genetic, pe container este eticheta cu menţiune „MODIFICAT GENETIC”; 

Inspectorul de stat verifică dacă hibridul/soiul pentru care s-a solicitat înregistrarea la 
multiplicare este înscris în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova sau în Lista soiurilor 
admise spre certificarea seminţelor a OCDE . În caz, dacă a fost depusă „DECLARAŢIA DE 
MULTIPLICARE” pentru un soi neînregistrat în Republica Moldova, aceasta se va accepta doar în 
baza autorizaţiei din partea MAIA. 
 
6.1.4 Înscrierea culturii la multiplicare 

O cultura se consideră înscrisă în cazul în care, în urma verificării documentelor, aceasta satisface 
condiţiile preliminare obligatorii pentru efectuarea acestei acțiuni (Anexa 2). Motivul de respingere 
sau de amânare a cererii se comunică în scris solicitantului în termen de 10 zile de la data 
solicitării. 

Fiecare cultura admisă în vederea inspectării oficiale sau sub supraveghere oficială primeşte 
un număr de identitate, înscris de DTSA pe „Declaraţia de multiplicare", număr care este folosit în 
continuare şi la identificarea partidei de semințe (număr de lot a seminței). În cazul în care 
„DECLARAŢIA DE MULTIPLICARE” a fost admisă de ANSA, o copie acestui document se 
transmite autorităţii abilitate întru prestarea serviciilor de aprobare a sectoarelor de hibridare. 

Acelaşi număr de identitate al culturii va fi înscris de agentul economic şi pe eticheta de 
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identificare a parcelei.  
 
6.1.5 Recepționarea declarațiilor și planificarea controalelor oficiale 
În temeiul declarațiilor recepționate, inspectorul pregătește Planul anual al inspecțiilor în câmp la 
agenții economic autorizați în care se planifică inspecția în câmp pe categorii biologice superioare 
și inferioare și volumul global scontată în tone.  
 
6.1.6 Respingerea Declarațiilor de Multiplicare 

Declarația de multiplicare a agentului economic este respinsă de inspectorul responsabil, în cazul 
când: 

- Termenul de depunere a declarațiilor de multiplicare a fost depășit; 
- Nu s-a prezentat toate documentele însoțitore; 
- S-a depistat în urma verificărilor că informația prezentată de către agentul economic a fost 

falsificată sau necorespunzătoare. 
 

6.1.7  Codificarea Declarațiilor de multiplicare 

Numărul unic de înregistrare atribuit declarațiilor de multiplicare admise va fi ulterior utilizat la 
identificarea loturilor de semințe recoltate de pe aceste sectoare (Tabelu1), și va fi reprezentat prin 
următoare formulă generală: 

AABBCCFn-GG 

Unde: 
AA- indice de codificare a raionului sau municipului, unde s-a admis declarația de multiplicare și 
unde se va multiplica materialul semincer declarat. Acest indice va fi alcătuit din 2 litere, 
prezentate conform anexa 2. 
BB – indice de codificare a agentului economic multiplicator autorizat din raion/ municipiu de către 

ANSA. 
Inspectorii responsabili din Direcțiile raionale/ municipale vor întocmi anual lista agenților 
economici multiplicatori autorizați cu numerotarea unică, alcătuită din 2 cifre, care va servi drept 
cod. Șefii Direcțiile raionale/ municipale vor aproba Lista agenților economici multiplicatori 
autorizați. Un exemplar data, semnat și ștampilat va fi transmis Direcției Control Semincer. 
CC – indice de codificaree a sectoarelor de multiplicare declarate de un singur agent economic 

într-un anumit raion/ municipui, alcătuit din 2 cifre (ex: în cazul când un agent economic va declara 
într-un raion 3 sectoare de multiplicare și mai mult , acestea vor fi codificate respectiv 01,02-10, 
indiferent de specie și soi).  

 

Fn– indice de codificare a categoriei biologice a materialului semincer care urmează a fi obținut 
după multiplicare, alcătuit din 1-2 cifre în dependență de categorie (ex. categoriile PB și B cu o 
cifră și categoriile de certificat I și II cu 2 cifre). 

Tab.1 

Categoria Cod  Categoria Cod  Categoria Cod  Categoria Cod 

PB 1 B 2 C-I 31 C-II 32 

  

GG – indice de codificare a anului în care va avea loc multiplicarea materialului semincer, alcătuit 

din ultimele 2 cifre a anului (ex. anul 2013= 013, anul 2014= 14). 
AN.01.01.2-14 
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Exemplu:  

AN – Codul raionului Anenii Noi (conform tabelul 1); 
01 – Agentul economic înregistrat sub numărul 01 conform listei agenților economici 

înregistrați pentru multiplicarea semințelor, care se păstrează în DTSA; 
01 – Primul sector de multiplicare declarat de către agentul economic multiplicator; 
2 – codul de identificare a categoriei biologice care va fi obținută după multiplicare; 
14 – codul de identificare a anului de multiplicare cu exemplu anul 2014. 

 

Notă: Punctele din exemplu au fost aplicate doar pentru a facilita înțelegerea exemplului.  Acestea vor lipsi 

în numărul de înregistrare a declarației de multiplicare atribuit de Inspectorul responsabil. 

Inspectorul remite producătorului Lista de verificare și anexa la aceasta în original păstrând pentru 
sine copii.  

7. ÎNREGISTRĂRI 
 

- Declarație de multiplicare; – formular cod: DMA-7.3   

- Registrul declarațiilor de multiplicare; – formular cod:RDM-7.3 

 
8.  ANEXE 
 

- Anexa 1 Declarație de multiplicare;  – formular cod: DMA-7.3     

- Anexa 2 Registrul Culturilor înscrise la multiplicare; – formular cod:RDM-7.3  
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    Anexa 1   

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  
 

Aprob:______________________ 

                                                                                                               
Numele, prenumele, semnătura 

 

DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE  
 

1.Agent economic multiplicator:_____________________________________________________ 

1.1Adresa juridică:_____________________________________________________ 

1.2 Cod autorizație: 

______________ 

2.Agricultor multiplicator:________________________________________________ 

2.1Amplasarea sectorului de multiplicare:______________________________________ 

2.2 Contract nr, data: 

______________ 

3.Denumirea speciei: 4.Denumirea soiului:_____________________________ 
(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de  identitate) 

5.1Nr. lotului (formele parentale): 5.2Nr. lotului (formele parentale): 

6.Categoria biologică (formele parentale): 8.1 Etichete oficiale, seria, număr: 

7. Suprafața sectorului (ha): 8.2 Etichete oficiale, nr.buc/lot: 

9.Certificat de calitate, nr, data, emitent: 

10.Denumirea menţinătorului:_______________________ 
(în conformitate cu Catalogului Soiurilor de Plante al Republicii Moldova) 

11.Contract de multiplicare,  nr., data: 

 
12. Informația privind asolamentul sectorului de multiplicare: 
 

Nr. sectorul de multiplicare  Rotaţie, ani Premergători Distanţa de izolare, m 

    

 
Agent economic multiplicator:_____________________________    ________________      _______________   L.Ș. 

                                                                       Nume, prenume                                                     Funcția                                          Semnătura 

 

Agricultor multiplicator:          _____________________________    ________________      _______________   L.Ș. 

                                                                       Nume, prenume                                                     Funcția                                          Semnătura 

 

 

 

SE COMPLETEAZĂ DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR-DIRECȚIA CONTROL SEMINCER 

 

Decizie privind declaraţia de multiplicare            □ ADMISĂ                       □ RESPINSĂ 

 

În cazul admiterii, Declarația de Multiplicare se repartizează pentru control și certificare, conform Ordinului ANSA cu 
privire la efectuarea inspectării sectoarelor semincere și de hibridare a culturilor agricole și recunoașterii purității de 

soi în pepinierele viticole, pomicole și de culturi bacifere anului curent. 
 

În cazul respingerii Declarației de Multiplicare, se descrie motivul respingerii:_____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

NR. DE ÎNREGISTRARE ATRIBUIT  

_________________________ 

 

Data de înregistrare________________             Inspector responsabil_______________________ 
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Anexa 2 

 

REGISTRUL 
CULTURILOR ÎNSCRISE LA MULTIPLICARE  

 
 
 
 
 

Data 
înregistrării 
DM 

Agent 
economic 

multiplicator 

Cultura Denumirea 
soiului/ 

hibridului 

Declarat la multiplicare Rezultatele inspecției în câmp 

Categoria 
biologică 

Suprafața 
declarată, 

ha 

Numărul de înregistrare 
atribuit lotului declarat 

Categoria 
biologică 

confirmată 

Suprafața 
aprobată, 

Ha 

Suprafața rebutată,  
ha 

          

          

          

          

          

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


