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1.SCOP 
 

Prezenta procedură are drept scop stabilirea responsabilităţilor şi modulului de lucru la 
eliberarea Certificatului de calitate  la exportul materialului de înmulțire și săditor, pomicol, 
viticol, bacifer , decorativ  şi stipulează toate măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru 
realizarea acestui proces, prin aceasta prevenind exportul de material săditor necertificat.  

 
2.DOMENIU DE APLICARE 
 

Domeniul de aplicare a prezentei proceduri îl constituie supravegherea şi monitorizarea 
procesului de export a materialului de înmulțire și săditor pomicol, viticol, bacifer, 
decorativ, precum şi stabilirea principiilor, şi algoritmului pe care îl îndeplinesc agenţii 
economici exportatori  şi ANSA la exportul materialului de înmulțire,  săditor pomicol, 
viticol, bacifer. 

 
3.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 

3.1 abrevieri 
 
ANSA- Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
DCS- Direcţia Control Semincer ANSA; 

DTSA- Direcţia Teritorială Siguranţa Alimentelor. 
 
3.2 definiţii 
 

certificat de calitate la export – document ce confirmă corespunderea calităţii 
materialului de înmulțire și săditor pentru materialul care urmează a fi exportat  cu 
cerinţele şi normele de calitate, eliberat de ANSA ; 
exportator  - persoană fizică sau juridică care se ocupă cu producerea  materialului de 
înmulțire sau materialului săditor  în vederea comercializării acestuia in alte țări . 
material de înmulțire – semițe, părți ale plantelor și orice material vegetal, inclusiv 
portaltoi, destinate înmulțirii și producerii de plante fructifere; 
material săditor fructifer – plante destinate plantării sau replantării în urma 
comercializării lor; 
încărcătură - o cantitate de plante, produse din plante și/sau alte articole transportate 
dintr-o ţară în alta și incluse, în cazul în care este necesar, într-un singur certificat de 
calitate pentru export (o încărcătură poate consta din una sau mai multe mărfuri sau 
loturi). 
 
4.DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ 
 
LEGE Nr. 68  din 05.04.2013 despre seminţe; 
LEGE Nr.57 viei şi vinului din 10.03.2006; 
LEGE Nr.658-XIV nucului din 29.10.1999; 
LEGE Nr.728 cu privire la pomicultură din 06.02.1996  
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HG Nr. 415 din 21.06.2013 – Producerea, controlul, certificarea și comercializarea 
materialului de înmulțire și de plantare fructifer; 
 HG Nr.418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, 
certificarea, controlul si comercializarea materialului de înmulțire si săditor viticol” 
HG  Nr. 360 din 27.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul şi 
exportul de seminţe şi material săditor 
HG Nr.598 din 13.08.2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea 
pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale; 
Ordinul nr. 72 din 21.03.2014 – Instrucţiuni privind importul şi exportul de seminţe şi 
material săditor. 

 
5.RESPONSABILITĂŢI 
 

Responsabili pentru implementarea procedurii date sunt: Şeful DCS şi specialiştii DCS 
responsabili de eliberarea Certificatului de calitate  pentru  exportul materialului de 
înmulțire, plantare pomicol, viticol, bacifer, decorativ  conform Fişei de post şi procedurii, 
precum şi agenţii economici exportatori de material de înmulțire și săditor.  

 
6. PROCEDURA  
 

Certificatul de calitate  pentru exportul materialului de înmulțire,  plantare pomicol, viticol, 
bacifer, decorativ  este un document tipizat, ce are un cod unic şi  se eliberează agenţilor 
economici   în scopul autentificării şi confirmării corespunderii materialului de înmulțire și 
săditor  la cerinţele tehnice ale Republicii Moldova. 
 

6.1 Depunerea Cererii pentru eliberarea Certificatului de calitate  pentru 
exportul materialului de înmulțire sau săditor pomicol, viticol, bacifer, decorativ  

 

Agenţii economici înregistraţi pentru producerea şi/sau comercializarea materialului de 
înmulțire, plantare pomicol, viticol, bacifer, decorativ la ANSA,  depun Cererea de eliberare 
a Certificatului de calitate  pentru export, conform Anexei nr. 1, la DCS, în care specifică: 

  Furnizor (nume, sediu, Certificat de înregistrare ANSA, date de contact); 

 Destinatar  (nume, sediu ţara,); 

 Specificare export (specia, soiul, cantitatea). 
Conform Ordinului ANSA Nr. 72 din 21.03.2014 - „Instrucţiuni privind importul-exportul 
seminţelor şi materialului săditor”, punctul 29, pentru  eliberarea Certificatului de calitate  
pentru exportul materialului de înmulțire și săditor vor fi anexate, următoarele 
documentele: 

a) Certificatul de înregistrare pentru producerea, şi/sau comercializarea materialului 

săditor (copia) eliberat de ANSA. 

b) Certificatul de valoare biologică (originalul şi copia), eliberat de inspectorul 
teritorial ANSA;sau raportul de evaluare a calității în cazul materialului viticol de 
categorie biologică ,,obișnuit,, 

c) Contractul de livrare a materialului săditor (copia) cu specificarea materialului 

săditor care urmează să fie exportat 
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6.2 Verificarea Cererii de eliberare a Certificatului de calitate  pentru exportul 
materialului de înmulțire, săditor pomicol, viticol, bacifer, decorativ  

 

Specialistul DCS desemnat de Directorul general, conform Fişei postului, verifică 
corectitudinea completării Cererii, corespunderea datelor din cerere cu cele a 
documentelor însoţitoare, menţionate la punctul 6.1, după cum urmează: 

 existenţa înregistrării oficiale a agentului economic;  

 domeniul specific de activitate; 

 prezenţa documentelor însoţitoare a materialului săditor, unde este  stipulată 
provenienţa  şi calitatea acestuia; 

 
6.3 Decizia privind admiterea, amânarea sau respingerea Cererii de eliberarea 

a Certificatului de calitate  pentru exportul materialului de înmulțire, săditor pomicol, 
viticol, bacifer, decorativ 

 

Decizia privind admiterea, amânarea sau respingerea Cererii de eliberarea a Certificatului 
de calitate la exportul  este luată de Şeful DCS în baza Cererii depuse şi a documentelor 
însoţitoare, după cum urmează: 

a) admiterea – Cererii la exportul, atunci când se constată satisfacerea condiţiilor 

preliminare obligatorii privind aspectele menţionate la punctul 6.2; 
b) respingerea - Cererii la exportul  materialului de înmulțire, săditor pomicol, 

viticol, bacifer, decorativ, în următoarele situaţii: 
soiul exportat  nu este în Catalogul soiurilor de plante a Republicii                   
Moldova şi lipseşte Avizul de import MAIA; 

- indicii fizici şi biologici ai materialului de inmulțire și săditor destinate exportului  
sunt inferiori cerinţelor de calitate naţionale; 

c) amânarea – Cererii la exportul de material de inmulțire , săditor , în cazul când: 

- lipseşte Certificatul de înregistrare la ANSA a agentului economic, dar acesta 
poate fi prezentat; 

- lipsa Documentelor de calitate eliberate de inspectorii teritoriali ANSA ; 

- Contractul de vînzare - cumpărare lipseşte, dar este posibil de obţinut; 
 
6.4 Eliberarea Certificatului de calitate  pentru exportul materialului de 

înmulțire, săditor pomicol, viticol, bacifer, decorativ 
În baza Cererii aprobate de Şeful DCS şi a documentelor însoţitoare se eliberează 
Certificatul de calitate pentru exportul materialului de înmulțire și săditor  (Anexa nr. 2), 
cu stipularea: 

 nr. de înregistrare: este un număr de înregistrare unic a certificatului conform 
Registrului de evidenţă a certificatelor de calitate pentru export; 

 furnizorul/exportatorul: se indică numele, localitatea, sediul   furnizorului; 

 destinatarul/importatorul: se indică numele agentului economic importator, 
precum şi adresa juridică sau sediul acestuia, conform documentelor  prezentate;  

 cantitatea de material exportat: se indică numărul  total de plante  sau materialul 
de înmulțire admis pentru export, acesta este prezentat în  bucăţi; 

 specia,soiul se face o specificare pentru fiecare specie, soi, în cazul când 
sortimentul de material săditor este voluminos şi nu poate fi încadrat în limitele 
spaţiale a prezentului certificat se face referință la anexa contractului-factură/invoice 
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categoria biologică: se indică categoria biologică din care fac parte materialui 
săditor sau de înmulțire, în cazul cînd loturile de material sunt eterogene după 
categoria biologică acest indice poate fi stipulat în specificarea sus menţionată; 

 data eliberării: se indică data eliberării certificatului. 
 

 Certificatul de calitate  pentru exportul materialului de înmulțire, săditor pomicol, viticol, 
bacifer, decorativ  este verificat şi semnat de Şeful DCS, şi se aplică ştampila oficială 
ANSA.  
Certificatul se înregistrează în Registrul de evidenţă a Certificatelor de calitate, Anexa nr. 
3. 
Certificatul de calitate pentru exportul materialului de înmulțire, săditor pomicol, viticol, 
bacifer, decorativ  se eliberează în termen de 1 zi lucrătoare. 
Copia Certificatului de calitate eliberat, Cererea de eliberare a certificatului şi documentele 
însoţitoare sunt păstrate la DCS. 
 

6.5 Retragerea şi anularea Certificatului de calitate  pentru exportul 
materialului de înmulțire sau săditor pomicol, viticol, bacifer, decorativ 

 
În cazul cînd se stabileşte prezenţa erorilor în timpul editării sau ulterior certificatul se 

retrage din uz, este anulat şi se eliberează un alt certificat. 
Anularea certificatului de calitate se realizează prin aplicarea unei linii cu stiloul pe 
diagonală şi inscripţia „ANULAT”, tot odată se specifică data anulării, persoana 
responsabilă şi se aplică semnătura acesteia. 
După anulare certificatul se înregistrează în Registrul de evidenţă a certificatelor anulate, 
Anexa nr. 4, unde se indică:  

 data înscrierii; 

 nr. blanchetei certificatului anulat; 

 Nume persoana responsabilă; 

 Semnătura. 
Certificatele anulate sunt păstrate în mapă pentru certificate anulate și se decontează la 
contabilitate. 

 
7.ÎNREGISTRĂRI 
 

7.1. Registrul de evidenţă a certificatelor de calitate –formular cod: RECC-7.3 

 
8. ANEXE 

 

Anexa 1 Model Cerere de eliberarea a Certificatului de calitate  pentru exportul 
materialului săditor - formular CECCE 
Anexa 2 Model Certificat de calitate pentru exportul  materialului săditor–formular cod: 
CCEMS 
Anexa 3 Registrul de evidenţă a certificatelor de calitate–formular cod: RECC 
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ANEXA 1 
 

Cerere de eliberare a 

Certificatului provizoriu la exportul 

seminţelor şi  a materialului săditor 

 

 

CĂTRE:  Şeful Direcţiei Control Semincer a  

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

 

 

Rog să dispuneţi eliberarea certificatului de calitate 

provizoriu pentru exportul seminţelor/ materialului 

săditor, după cum urmează: 

 

  

 

Exportator_______________________________________________________________________________________________________ 

Sediul importatorului_______________________________________________________________________________________________ 

Telefon________________________Certificat de înregistrare (ANSA) nr.____________________ din_________________________ 

 

 

 

Destinatar 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Localitate şi ţara 

destinatară____________________________________________________________________________________________________ 

Lotul va fi exportat  în temeiul contractului/ invoice Nr.________________________________ din_________________________________ 

 

Specificarea exportului: 

 

Specia Soiul  
Destinaţia seminţelor/ materialului 

săditor  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Se anexează: 

□ copia certificatului de înregistrare la ANSA   

□ copia contractului de vânzare - cumpărare (sau invoice) 

□ copia certificatului de calitate/valoare biologică pentru lotul de seminţe/ material săditor exportat 

 

 

Exportatorul sau reprezentantul său ___________________________________________________                     L.Ş. 

      nume, prenume,funcţie, semnătura 

Data completării ____________________________ 

 

Nr. telefon (inclusiv mobil)______________________________ 

 

 

Aprob_______________ 
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ANEXA 2 MODEL 

CERTIFICAT DE CALITATE PROVIZORIU PENTRU EXPORTUL MATERIALULUI DE 
ÎNMULȚIRE , SĂDITOR POMICOL, VITICOL, BACFER ȘI DECORATIV     
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ANEXA 3 

 
 

REGISTRUL 

DE EVIDENŢĂ  A CERTIFICATELOR DE CALITATE  PENTRU IMPORT 
 
 

Nr. de ord./ 
data 

înregistrării/ nr. 
blanchetei 

Importatorul Furnizorul 
Specificarea 
materialului 

Cantitatea 
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