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Către, 

Instituţia Prefectului  Județului Galaţi 

 

 

Prin prezenta, vă înaintăm  materialul  “Privind  particularitățile producerii și comercializării 

materialului semincer la nivelul județului Galați pe primele luni ale anului 2022; Analiza comparativă 

cu aceeiași perioadă a  anului precedent” 

 

                

     Inspector șef, 

    Iuliana Manuela ION 

 

 

 



 

 

 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR  

ȘI MATERIALULUI SĂDITOR GALAȚI 

 

I N F O R M A R E  

 privind particularitățile producerii și comercializării materialului semincer la nivelul județului Galați 

pe primele luni ale anului 2022; Analiza comparativă cu aceeiași perioadă a  anului precedent 

Activitatea ITCSMS GALAȚI de la începutul anului 2022 și până în prezent, continuă 

parcursul instituţional iniţiat în perioada anterioară, având ca principal reper profesional 

gestionarea  activitatății de certificare a identității si calității semințelor, înregistrarea, 

supravegherea, monitorizarea și acreditarea agenților economici furnizori de semințe și material 

săditor.  

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Galați, subordonat 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, 

garantează calitatea semințelor și materialului săditor, veridicitatea lor prin actele pe care le emite. 

Prin I.T.C.S.M.S.  la nivel județean se asigură controlul calității semințelor și materialului săditor 

atât în câmp cât și în laborator potrivit Legii 266/2002 republicată in 2014. 

Pentru sporirea la maximum a performanțelor în obținerea de producții agricole,  este 

necesar ca fermierii să folosească la inființarea culturilor, sămânță certificată oficial cu identitate  

și puritate varietală, stare sanitară corespunzătoare,  controlul semințelor fiind o necesitate impusă 

de practică, 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.  

 “Sămânța certificată este  promotorul unei producții performante”. Acesta nu este un slogan, ci o 

realitate. 

Fermierii trebuie să conștientizeze că doar prin utilizarea semințelor certificate își asigura 

cele mai mari șanse să obțină producția scontată. 

De la începutul anului ITCSMS Galați a monitorizat  207 operatori economici autorizați 

pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și  materialului săditor,  pentru 



care au fost eliberate: 92 de autorizații de producere, 47 de autorizații pentru prelucrare și 134 

autorizații pentru comercializarea semințelor de cereale.  

Producerea de sămânță este o activitate foarte importantă pentru agricultura, deoarece are 

repercursiuni directe asupra întregului sistem agricol, mai ales asupra productivității și eficienței 

economice a culturilor agricole. 

 Aceasta se realizează în două etape mari: 

- multiplicarea loturilor semincere 

- certificarea finală a semințelor 

MULTIPLICAREA LOTURILOR SEMINCERE 

În vederea înscrierii unei culturii pentru multiplicare, agentul economic remite 

inspectorului teritorial o “Declaraţie de multiplicare” completată (formular tipizat conform 

Ordinului ministrului agriculturii), prin care declară materialul de înmulțire  pe care urmează să-l 

producă în anul de referință.   Inspectorul examinează Declaraţiile de multiplicare depuse de către  

operatorii economici înregistrati și autorizati pentru producerea de semințe și în, baza acestora, se 

întocmește Programul anual de multiplicare al ITCSMS care conține culturile înscrise pe specii, 

varietăți și categorii de sămânță. 

PLANUL DE MULTIPLICARE PENTRU ANUL 2022 

Nr. 

crt. 

       CULTURA            SUPRAFAȚA(HA) 

1. Grâu comun 1135 

2. Orz de toamnă 420 

3. Orz de primăvară 154 

4. Triticale 29 

5. Porumb 1378 

6. Floarea soarelui 40 

7. Soia 74 

8. Mazăre furajeră 267 

9. Coriandru 20 

10. Lucernă  173,74 

11 Rapiță 75 

12. Muștar 100 

13. Material săditor viticol 13,26 

14. Material săditor pomicol - 

 TOTAL JUDEȚ 3879,33 

 



Pe baza Programului anual de multiplicare primit, inspectorul întocmește un plan de 

inspecție a culturii, respectând numărul minim de controale stabilit de Ordinul tehnic pentru fiecare 

specie, în funcție de stadiul de dezvoltare al plantei si de obiectivele ce trebuie urmărite. De-a 

lungul procesului de multiplicare în câmp, inspectorii efecuează verificări și determinări pentru a 

stabili dacă cultura respectivă se incadrează în cerințele prevăzute de norme. 

Inspectorii teritoriali responsabili de certificarea materialului săditor exercită o 

supraveghere constantă a respectării cerințelor cadrului normativ, de la multiplicarea propriu-zisă 

și până la recoltarea și punerea lor în circuitul comercial  pentru cei care sunt autorizați pentru 

această activitate. De aici rezultă și responsabilitatea inspectorilor antrenați în acest demers. 

 Două principii de bază trebuie respectate la producerea materialului de înmulțire: 

cunoașterea provenienței și verificarea trasabilității produsului. Astfel, lanțul producerii trebuie să 

fie unul supravegheat și documentat de către inspector pentru a se garanta că originea și identitatea 

soiului este conservată la toate etapele multiplicării și creșterii.  

CERTIFICAREA FINALĂ A LOTURILOR SEMINCERE 

Reprezentând a doua etapa a producerii de sămânță, constă în: condiționarea, calibrarea, 

ambalarea și etichetarea loturilor de semințe de către agenții prelucrători, urmând ca ITCSMS să 

efectueze determinarea indicilor de calitate. 

În urma controalelor efectuate în vederea stabilirii conformității cu cerințele tehnice de 

aprobare în camp, inspectorul oficial stabilește decizia finală a culturilor semincere la întocmirea 

documentului de inspectie în câmp: cultură - ADMISĂ/RESPINSĂ/ADMISĂ SUB 

REZERVĂ. 

Având în vedere că județul Galați se confruntă cu o secetă pedologică accentuată, suprafața 

care dispune de irigații este foarte mică, iar  nivelul de precipitații se anunță a fi  sub nivelul 

mediilor , ceea ce înseamnă că putem   vorbi în continuare de menținerea și chiar  accentuarea 

fenomenului de secetă  cel puțin în partea de est-sud-est menținerea și extinderea arealalor de 

“secetă pedologică extremă”, suprafețele înscrise la multiplicare în anul 2022 s-au diminuat față 

de cele de anul precedent.  
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Alte activități desfășurate în cadrul ITCSMS Galați 

 Înregistrarea a  14 operatori economici noi cărora li s-au eliberat autorizații 

 Instruirea, testarea și atestarea a 86 de persone împuternicite de către operatorii economici 

care au solicitat înregistrarea pentru desfășurarea activităților specifice 

 Reambalări - 34 loturi 

 Analizat un număr de 12 loturi  - stocucuri 

 Eliberat 21 571 etichete 

S-au efectuat controale la comercializarea semințelor și materialului sdăditor la nivelul 

depozitelor controlate deținute de opertaorii economici autorizați în acest scop și în piețe și târguri 

pe raza județului Galați. Astfel s-a verificat conformitatea cu legislația în vigoare respectiv 

autorizația de comercializare vizată pe anul în curs, documentele de calitate și conformitate al 

furnizorului, eticheta oficiala a furnizorului; În urma controalelor efectuate s-a constatat că 

operatorii îndeplinesc și respectă în continuare legislația în vigoare care a stat la baza autorizării 

lor. 

 

 S-au efectuat o serie de operații specifice  laboratorului și anume: 

 

Nr probe primite pentru analize de laborator 

De la începutul anului 

- oficiale-total 

    - d.c. respinse 

- informative 

225 

 

100 

20 

105 
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Total 

d.c. 

- puritate fizica 

- germinatie 

- umiditate 

- stare sanitara 

- MMB 

- alte determinari samanta 

- alte determinari material săditor viticol 

400 
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Nr audituri realizate  6 

Nr sanctiuni aplicate 0 

Valoarea amenzilor aplicate 0 



 

În urma controalelor efectuate s-a constatat că operatorii îndeplinesc și respectă în 

continuare legislația în vigoare care a stat la baza autorizării lor. 

Judeţul Galaţi se numără printre zonele cu o favorabilitate accentuată a terenului agricol, a 

resurselor de apă și a resurselor umane, agricultura având un rol semnificativ  în raport cu populația din 

mediul rural și cu gradul de ocupare a forței de muncă, exploatarea corectă a cestora, asigurând o angajare 

mult mai productivă a forței de muncă agricole, contribuind la progrese reale în reducerea sărăciei rurale și 

a eliminării decalajului față de cele din zonele urbane, respectiv, la creșterea economică eficientă, la 

realizarea de economii la nivelul banilor publici, precum și la instituirea unei balanțe comerciale mai 

durabile. 

Pentru a face față provocărilor menționate mai sus, ITCSMS Galaţi şi-a propus să faciliteze: 

- o integrare mai bună a producătorilor de seminţe şi material săditor, la nivelul judeţului şi 

în lanțul valoric; 

- profesionalizarea producătorilor de seminţe şi material săditor prin asigurarea unui acces 

îmbunătățit la cunoștințe, abilități și cercetare, în cadrul activităţilor specifice de înregistrare / autorizare 

pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi monitorizarea eficientă a activităţilor 

desfăşurate de aceştia, 

- asigurarea necesarului de seminţe şi material săditor al judeţului în condiţii de calitate 

acceptate la nivel european, prin creşterea calităţii prestaţiilor profesionale ale personalului propriu care 

realizează controlul în câmp al culturilor semincere, eşantionarea loturilor de seminţe, testarea calităţii  

seminţelor, ca şi componente ale procesului de cerificare oficială ale seminţelor puse la dispoziţia 

utilizatorilor finali.  

 

Inspector șef, 

    Dr. Econ. Iuliana Manuela ION 

    


