
           

          Galați, 

         Nr.954/18.11.2021 

 

 

Către, 

Instituţia Prefectului  Județului Galaţi 

 

 

Prin prezenta, vă înaintăm  materialul  “Informare  cu privire la activitatea de 

certificare finală a calității semințelor și materialului săditor în vederea 

comercializării” 

 

                   

 

     Inspector șef, 

    Dr. Econ. Iuliana Manuela Ion 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE         
Direcţia Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii 

Direcţia Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control 
 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor  
şi Materialului Săditor Galaţi 

str. N. Bălcescu nr.45; tel.: 0236-412034; fax.: 0236-418315,  e-mail: itcsms.gl@madr.ro 



 

 

     Informare 

cu privire la activitatea de certificare finală a calității semințelor și materialului săditor 

în vederea comercializării. 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 cu modificarile și completările 
ulterioare  privind liberul acces la informatiile publice si a H.G. nr.123/2002 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, modificată si 
completată cu HG nr. 478 din 6 iulie 2016. Prin  Prezentul raport au fost luate măsuri 
pentru studierea și însușirea prevederilor acestor acte normative de către întreg 
personalul unității noastre. 

 În conformitate cu Legea 288/2002 a fost reactualizat  în anul 2020 Regulamentul 

de organizare și funcționare al unității cu atribuțiile și responsabilitățile concrete pe 

sectoare, compartimente si personal. 

 Au fost luate măsuri pentru asigurarea și funcționarea punctului de informare – 

documentare, potrivit art.5, paragrafului 4, litera b din Legea nr.544/2001 si art 8, 

paragraful 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, unde se află 

colectia de acte normative (legi, hotarari de guvern si ordine ale M.A.D.R.) ce 

reglementeaza activitatea de control si calitate a semintelor si materialului saditor, 

buletinele informative primite prin internet din partea Inspectiei Nationale pentru 

Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si 

reviste de specialitate din domeniul nostru de activitate. 

De asemenea colecția de acte normative (legi, hotărâri de guvern și ordine ale 
M.A.D.R.) ce reglementează activitatea de control și calitate a semințelor și 
materialului săditor se regăsește și pe site-ul propriu al ITCSMS Galați. 

Ca instituție abilitată  pentru gestionarea managementului semințelor și 

materialului săditor, Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului 

săditor Galați funcționează ca unitate cu personalitate juridică, finanțată din venituri 

extrabugetare și alocatii acordate  de la bugetul de stat, subordonată Ministerului 
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Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Control și Inspecții și Direcția  

de Inspecții și Control Ex Post . 

Având în vedere cadrul legislativ statuat de actele normative menționate, 

personalul ITCSMS Galați își desfășoara actvitatea cu profesionalism, respectând 

principiile care stau la baza exercitarii funcției publice privind legalitatea, 

imparțialitatea și obiectivitatea, transparența, eficiența si eficacitatea, 

responsabilitatea, orientarea către cetățean, stabilitatea în exercitarea funcției 

publice și subordonarea ierarhica, pentru efectuarea controlului, certficării identității 

și a calității semințelor, în toate etapele producerii, prelucrării și comercializării. 

Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Galaţi 

îşi desfăşoară activitatea potrivit Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, 

controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, 

precum şi înregistrarea soiurilor de plante, fiind autoritatea oficială teritorială 

desemnată pentru controlul şi certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor, 

înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea unor activităţi ale 

producătorilor, prelucrătorilor şi comercianţilor implicaţi profesional în domeniul 

seminţelor şi materialului de reproducere, la nivelul județului Galati. 

Laboratorul ITCSMS Galați este acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018  Cerințe 

generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări și SR EN ISO 

9001/2015 Sisteme de management al calității. Instituția a primit prima acreditare în 

anul 2004 și este auditat periodic de către LCCSMS și Inspecția Națională pentru 

Calitatea Semințelor și Materialului Săditor. Astfel în urma ultimului audit ITCSMS Galați 

are un sistem de management al calității documentat și fără neconformități, atestat 

prin Certificatul de atestare oficială nr. 09/20.11.2018. 

Principiul de bază al angajării noastre este consolidarea şi menţinerea reputaţiei 

câştigate în competiţia pentru asigurarea calităţii, acţionând cu cinste şi integritate, 

promovând corectitudinea şi încrederea si lucrand ca o echipa dedicata performantei. 

 Activitatea  I.T.C.S.M.S. Galaţi s-a concretizat prin desfăsurarea urmatoarelor 

activități: 

            Controlul calității semințelor și materialului săditor în camp și în laborator 

 Activitatea de multiplicare a semințelor și materialului săditor se 

desfășoară astfel:  

până la  

- 31 mai pentru culturile de primăvară 

- 30 noiembrie pentru culturile de toamnă 

 



 prin elaborarea programului anual de multiplicare, respectiv înregistrarea declaraţiilor 

de multiplicare depuse de către  operatorii economici înregistrați. 

                     

      Certificarea în camp 

 

 Efectuarea controalelor specifice prevăzute în ordinele privind 

aprobarea Regulilor si normelor tehnince privind producerea în vederea 

comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea 

semințelor și materialului de înmulțire pe  specii, și grupe de specii pe 

urmatoarele suprafete este efectuată de inspectorii aprobatori, instruiți 

si atestați conform legislației în vigoare. 

 

Culturi înscrise pentru producerea de sămânță : 

 

 

 

SPECIE 

SUPRAFATA CONTROLATA 

AN 2021 

- ha -  

TOTAL GENERAL : 3950 

Cereale păioase 2387 

Porumb 1270 

Soia                                                                                  59 

Floarea soarelui 25 

Mazăre furajeră 184,5 

Coriandru 18 

Lucernă 93,74 

Material săditor viticol 11,721 

Material săditor pomicol 2,303 

 

 

În pofida faptului  că judetul Galați s-a confruntat cu o secetă pedologică 

accentuată, suprafețele înscrise la multiplicare au crescut ușor față de anul precedent. 



În anul de piață 2020-2021  în județul Galați s-a înscris la multiplicare o suprafață 

de 3953 ha, 11497,82 hectare convenționale, amplasate în 686 de parcele aparținand 

unui număr de 300 de operatori. 

Pentru respectarea purității varietale au fost efectuate inspecții în camp de către 

inspectorii  acreditați ai ITCSMS Galați.. 

 

 

Repartizarea pe grupe de specii este reprezentată în graficul de mai jos 

 

       

       
 
În conformitate cu prevederile Legii 266/2002r, OMADR 149/2010, OMADR 150/2010 și  
OMADR 155/2010 precum și a procedurilor privind cerințele specifice pentru  
producerea, certificarea și comercializarea semințelor, inspectorii oficiali din cadrul  
ITCSMS Galați au efectuat inspecții în câmp la toate loturile de hibridare semincere .  
Pentru toate culturile inspectate,  controalele oficiale s-au finalizat cu: 
 
          

Certificarea în câmp a loturilor semincere, în diferite faze de vegetație și eliberarea 
unui Act de inspecție în câmp care poate fi Admis, Admis sub rezervă sau Respins. 
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Culturi respinse de la certificare în județul Galați



În anul 2020 a fost admisă pentru certificare suprafața de 3960 ha – 693 loturi și 
respinsă la certificare Suprafața de 273 ha culturi semincere, care pe parcursul 
perioadei de vegetație nu a îndeplinit condițiile pentru certificare. 
 În afara acestora s-au emis adeverințe de transport care însoțesc sămânța de la 

locul recoltării până la stația de prelucrare. 

  În timpul recoltării, transportului, și în mod deosebit în timpul procesului de 

prelucrare, lotizare și depozitare a semințelor în vederea certificării finale, inspectorii 

oficiali au efectuat controale urmărind evitarea amestecului mecanic, depozitarea 

corectă producției de semințe pe partide, loturi și categorii biologice care să asigure 

păstrarea purității și identității varietale a soiurilor și hibrizilor. 

 

Certificarea finală a semințelor prin analize de laborator 

 

Activitatea de laborator a ITCSMS Galați se desfășoară conform Ordinului 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.141/2012 pentru aprobarea Procedurilor, 

condițiilor și regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea 

semințelor, oficial și sub supraveghere oficială conform SR EN ISO/EC 17025/2018 

Sisteme de management al calității . 

 

Pentru informarea corectă a fermierilor, controlul semințelor fiind o necesitate 

impusă de practică, activitatea laboratorului se desfășoară pe mai multe sectoare de 

analiză, având ca obiectiv furnizarea de informații precise referitoare la calitatea 

semințelor destinate însămânțărilor, capabile să evite o serie de riscuri pentru 

agricultură și pentru comerțul cu semințe și să contribuie la creșterea producțiilor 

agricole.  

 

După procesul de prelucrare, tratare, lotizare, ambalare și etichetare, loturile 

de semințe sunt eșantionate de către eșantionorii oficiali acreditați iar eșantioanele 

analizate în laborator pentru obținerea indcilor de valoare culturală necesari 

comercializării semințelor: puritate, masa a 1000 de boabe(MMB), germinație, 

umiditate, stare sanitară, cold-test, viabilitate. 

 

 



Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora: 

Nr. 

crt. 
Activități An 2021 

1.  Eșantionare loturi și analize de calitate 695 

2.  Determinarea purității varietale 482 

3.  Determinarea germinației 700 

4.  Determinarea umidității 470 

5.  Determinarea  stării sanitare 153 

6.  Calculul masei a 1000 de boabe 318 

 

Dacă sămânța corespunde din punct de vedere al purității varietale determinate 

în câmp și valorii culturale determinate în laborator se eliberează certificatul de 

valoare biologică și culturală. 

Pe parcursul anului 2021 în laboratorul ITCSMS Galați s-a efectuat un număr de 1920 de 

determinări(Fig. Nr. 3.) 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

Certificatele sunt eliberate de  ITCSMS-urile zonale pentru loturile de sămânță 

și material săditor care îndeplinesc condițiile prevăzute de „Normele tehnice pentru 

producerea, controlul, certificarea și comercializarea semințelor și materialului 

săditor”. Când indicii de valoare culturală ai seminței nu corespund normelor se 

eliberează buletinul de analiză care poartă mențiunea Interzisă comercializarea pentru 

însămânțare. 



De asemenea se pot elibera buletine de analiză, când se solicită determinarea 

unui singur indice de calitate (puritate, germinație, umiditate), și acesta este buletinul 

oficial de analiză parțială. Dacă indicii corespund normelor, buletinul va purta 

mențiunea Sămânță admisă la însămânțare. 

  Buletinul de analiză informativ este identic ca formular cu buletinul de analiză 

oficial, cu mențiunile informativ și nu este valabil pentru comercializare fiind destinat 

analizelor solicitate de persoane fizice și juridice la cererea acestora, în scop informativ 

(neoficial), probele fiind prelevate de solicitant. 

Odată cu intrarea în vigoare a ORD. M.A.D.R. 1573/2014 privind controlul oficial 

al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea 

cu organisme modificate genetic, eșantionorii ISTA efectuează eșantionarea loturilor 

de porumb și soia pentru analizele GMO, analize ce se efectuează la LCCSMS București. 

Rezultatele primite atestă că au fost menținute caracterele de soi și că semințele nu 

au suferit modificări genetice. 

Deasemenea în cadrul ITCSMS Galați s-au eșantionat 11 loturi de porumb și s-au  

eliberat 301 etichete pentru sigilarea, marcarea și identificarea loturilor de semințe în 

vederea pregătirii pentru comercializare în sistem CE și OCDE. 

S-au avizat și eliberat adeverințe  pentru schemele de plăți care se aplică 

conform Ord. M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condițiilor specifice și a modului de implementare prevăzute la art. 1 alin.(2) și (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care 

se aplica în agricultură și alte forme asociative în agricultura, precum și a condițiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii  de dezvoltare rurală 

aplicabile pentru terenurile agricole, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020. 

   În anul 2021 inspectorii din cadrul ITCSMS Galați au eșantionat oficial o plantație 

de cânepă pentru determinarea conținutului de tetrahidrocanabiol (THC) conform 

prevederilor prevăzute de Regulamentul CE nr.769/2004 și 436/2005 și s-a recoltat o 

probă de cânepă. 

Eșantioanele au fost uscate în cadrul laboratorului ITCSMS Galați până la 

umiditatea de 8-13%, au fost ambalate și expediate pentru determinarea conținutului 

de THC la Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei  Vinului Blaj. 

În urma analizării, rezultatele obținute au arătat că probele testate au avut un 

conținut mai mic de 0,2 THC, condiție necesară pentru a putea fi folosită în scop 

medicinal și deasemenea ca agricultorii care au înființat aceste culturi să poată 

beneficia de subvenția aferentă schemelor de plată de la A.P.I.A., respectatîndu-se  



legislația în vigoare privind regimul juridic al plantelor ce conțin substanțe stupefiante 

și psihotrope, în România. 

   

Elaborarea și retragerea autorizațiilor de funcționare pentru operatorii economici 

care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor. 

În urma verificărilor documentației prezentate de către agenții economici 

precum și a verificărilor din teren, au fost eliberate un număr de 60 de autorizații noi 

pentru producere, prelucrare și comercializare semințe și material săditor. 

Deasemenea s-a efectuat instruirea si atestarea a 77 de persoane care au 

solicitat înregistrarea pentru desfășurarea activităților specifice. 

Monitorizarea activității operatorilor economici care produc, prelucrează și/sau 

comercializează semințe și material săditor 

În scopul verificării respectării cerințelor prevăzute de Legea 266/2002, pe 

parcursul anului 2021 au fost monitorizați 300 de operatori economici cărora li s-au 

aplicat vize anuale pe 325 de autorizații.  

S-a constatat astfel că operatorii, îndeplinesc și respectă în continuare condițiile 

prevăzute de legislația în vigoare care a stat la baza autorizării lor. 

Controlul respectării prevederilor legale conform Legii 266/2002  

S-au efectuat controale la comercializarea semințelor și materialului săditor la 

nivelul depozitelor controlate deținute de operatorii economici  autorizați pentru 

aceasta,  în piețe și târguri de pe raza județului Galați, precum și în locuri neautorizate. 

Astfel s-a verificat conformitatea cu legislația în vigoare respectiv autorizația de 

comercializare vizată, documentul de calitate și conformitate al furnizorului, eticheta 

oficială a furnizorului, la 30 de operatori economici. 

În urma controalelor s-a constatat că semințele au fost comercializate 

corespunzător, ambalate, etichetate și însoțite de documente de calitate completate 

corect, pomii și vița de vie au avut etichetă și documente completate conform 

legislației în vigoare, operatorii economici țin evidența tranzacțiilor efectuate în  

registru de intrari-iesiri. 

Activitățile privind menținerea sistemului propriu al calității care s-au desfățuart la 

nivelul ITCSMS Galați au fost: 

 audituri interne în număr de 8. 



 Analiza de management 1  

 acțiuni corrective – 20 

 decizii emise        -  25 

 instruirea personalului propriu 

 

Obiectivul nostru este îmbunătățirea continuă a sistemului de management și 

menținerea unui înalt nivel calitativ al serviciilor noastre în vederea satisfacerii tuturor 

cerințelor clienților actuali și potențiali. 

Scopul actvității noastre este controlul calității semințelor și materialului săditor prin 

respectarea cerințelor legale și reglementate. 

Misiunea 

Misiunea ITCSMS Galați  este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii locale 
pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi 
eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor municipiului , prin furnizarea de 
servicii la un înalt standard. 

 

 

 

 

 

 

 

     Inspector șef, 

           Iuliana Manuela Ion 

 




