
 

 

Anexa nr. l 

la Hotărîrea Guvernului nr.158 

 din 14  februarie 2007 

 

NOMENCLATORUL 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile  

subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Inspectoratul 

General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer 

 

Nr. 

d/o 

Serviciul prestat 

 

Tariful, lei 

1 2 3 

1 Elaborarea şi editarea lunară a pronosticului şi a semnalizărilor de 

avertizare 

76,00 

2 Efectuarea încercărilor în condiţiile de producere a mijloacelor de protecţie 

a plantelor reclamă şi folosirea lor în protecţie 

1324 

3 Buletin de avertizare 0,95 

4 Paşaportizarea depozitelor pentru păstrarea pesticidelor 163,00 

5 Expertiza fitosanitară a materialului de însămînţare (seminţe) - o probă 8,4 

6  Publicitate în broşura „Pronosticul raspîndirii dăunătorilor principali şi a 

bolilor plantelor agricole" 

a) fară culori 

b) în culori (2-3 culori)  

 

 

300,08 

611,60 

7. Dezinfectarea cu bromură de metil, conform legislaţiei în vigoare:    

a) producţia supusă carantinei fitosanitare (cu excepţia materialului săditor, 

ambalajului, solului din sere)  

31 pentru 1 tonă 

a) ambalaj  31 pentru 1000 bucăţi 

Material săditor:    

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi  29 pentru 1000 bucăţi 

b) butaşi de viţă de vie  12 pentru 1000 bucăţi 

c) butaşi  42 pentru 1000 bucăţi 

d) material de colecţie, încăperi libere  10 pentru 1 m
3
 

f) sol din sere  

 

10 pentru 1 m
2
 

8. Dezinfectarea cu fostoxină:  

producţia supusă carantinei fitosanitare  21 pentru 1 tonă  

Material săditor:    

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi  47 pentru 1000 bucăţi 

b) butaşi de viţă de vie  31 pentru 1000 bucăţi 

c) butaşi  27 pentru 1000 bucăţi 

d) material de colecţie, încăperi libere  7 pentru 1m
3
 

e) sol din sere  7 pentru 1 m
2
 

f) ambalaj  21 pentru 1000 bucăţi 

 

  Pentru încărcăturile în cantităţi (volume) mai mari sau mai mici decît unitatea de măsură indicată în Nomenclatorul lucrărilor 

executate şi serviciilor prestate, contra plată, calculul plăţii pentru dezinfectare se va efectua reieşind din tariful stabilit pentru o 

unitate de măsură proporţional cantităţii (volumului) efective a încărcăturii”. 

 

Inspectoratul General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer 

 

 Determinarea calităţii cerealelor, întocmirea şi eliberarea certificatului de 

calitate pentru fiecare unitate de transport nemijlocit în locurile de 

încărcare-descărcare a cerealelor, operaţiunilor de export-import 

 

 

2,00 lei 

pentru o tonă 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolul l 

Tarifele 

la serviciile prestate, contra plată, agenţilor economici la efectuarea analizelor 

 şi certificarea seminţelor de culturi agricole pentru partidele şi loturile destinate comercializării 

(leii) 
Nr. 

d.o 
 

 

Denumirea serviciului 

prestai 

Denumirea culturilor agricole  

Grîu Soia Porumb Mazăre 
Floareaso

arelul 
Trifoi Lucernă Timofică Rapiţă Varză Morcov Pojarniţă Romaniţă Valeriană Mei 

Sfecla de 
zahăr 

Tutun 

Pomicol
e 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1  Analiza la puritate  12,40  12,40  12,40  12,40  12,40  15,80  15,80  17,80  15,80  15,80  15.80  15.80  15,80  15,80  15,00  16,00  15,80  16,00   

2  Analiza la impuritate  12,60  13,00  14,60  12,60  12,60  16,80  17,80  17,80  19,80  17,80  16,80  16,80  16,80  16,80  17,80  15,40  16,80    

3  Analiza la germinaţie  42,00  42.00  42,00  42,00  42,00  44,00  46,00  44,00  42,00  50,00  50,00  52,00  54,00  50,00  44,00  54,00  52,00    

4  Analiza la viabilitate  16,40  16.40  16,60  16,60  18,40  14,40  14,60  10,00  10,00  10.00  10,00  10.00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  16,40   

5  Analiza la umiditate  17,80  17.80  17,80  17,80  17,80  17.80  17,80  17.80  17,80  18,40  18,40  30.00  30,00  30,00  18,40  18,40  30,00  17,80   

6  

Analiza la densitatea 
dăunătorilor  10.00  10.00  10,00  20,00  12,00  12,00  12,00  12,00 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12.00  12.00  12,00  

  

7  Analiza pentru deter-

minarea stării sanitare  

 20,40                   

8 Analiza pentru 

aprecierea masei medie 

a 1000 seminţe  
9,80  9,80  9,80  9,80  9,80  10,40  10,40  12,40  12,00  12,00  12.00  15,80  15,80  15,80  12,40  12.00  15,80  10,00  

 

9 Analiza gradului 

monogerminativ  

               20.40     

10  Analiza uniformităţi                 12,40     

11  Analiza la macrotraumă   16,40                  

12  Analiza materialului 

săditor de ceapă, ustu-

roi şi răsad - 1 probă 

                  100,00  

13  Analiza cartofului de 

seminţe - 1 probă  

                  150,00  

 

Note: 

1. Pentru analiza seminţelor tratate, tarifele se majorează: la seminţele tratate cu substanţe chimice cu gradul de toxicilafe (Xn) nocive cu 40 %, cu gradul de toxicitate (T) toxice - 

cu 60 %, cu gradul de toxicitate (T-*) foarte toxice - cu 90 %. 



 

 

2. În calculul tarifelor nu este inclusă TVA 

3.Analiza seminţelor destinate penlru import (certificat de culoare verde), export (certificat de culoare oranj) se efectuează, conform tarifelor nominalizate. 

 

 

CAPITOLUL II 

TARIFELE 

la serviciile prestate, contra plată, agenţilor economici la efectuarea analizelor  

şi certificarea materialului de înmulţire şi săditor viticol, pomicol şi bacifer 

 
Nr.d

/o 

Denumirea serviciilor prestate Denumirea materialului de înmulţire şi săditor viticul,vinicol şi bacifer 

Butaşi pentru 

înrădăcinare 

Altoi 

viticol  

Portaltoi 

viticol  

Viţe altoite 

pe rădăcini 

proprii 

Ramuri 

altoi şi 

butaşi de 
arbuşti 

fructifer 

Portaltoaie 

(marcate) 

ale culturilor 
pomicole 

Pomi 

altoiţi de 

specii 
sîmbur-

oase şi 

sămîn- 
ţoase 

Puieţi şi 

butaşi 

baciferi 

Răsad de 

căpşuni 

Şcoala de 

viţe, 

vii tinere, 
1ha 

Cîmpul II, 

pepinieră 

baciferă, 1ha 

Plantaţii 

mamă 

pomiviticol
e de altoi, 

portaltoi, 

1ha 

Plantaţii de 

vii producă- 

toare, de 
struguri 1ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Efectuarea analizelor: aspect 

exterior (toţi indicii) la boli 
(necroză, mucegai etc.) 

aprecierea umidităţii 

 

40,0 
15,0 

30,0 

 

 

40,0 
15,0 

30,0 

 

 

40,0 
15,0 

30,0 

 

 

40,0 
15,0 

 

 

20,0 

 

30,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Examinarea plantaţiilor- altoi, 

portaltoi şi şcolii de    viţe cu 

întocmirea    actului efectuării 
controlului fitosanitar 

         5,0 5,0 5,0 - 

3 Inspectarea, efectuarea 

recunoaşterii de soi 

         15,0 15,0 15,0 15,0 

4. Inspectarea, efectuarea 
selecţiei în masă 

           15,0 15,0 

TOTAL 85,0 85,0 85,0 55,0 20,0 30,0 40,0 40,0 30,0 20,0 20,0 35,0 30,0 

 

 NOTE: 

1. În calculul tarifelor nu este inclusă TVA. 

2. Analiza materialului de înmulţire şi săditor viticol, pomicol şi bacifer pentru import - export (certificat de culoare albă, forma nr.) 

se efectuează, conform tarifelor nominalizate. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

CAPITOLUL IIILISTA CULTURILOR 

pentru care sînt stabilite normele de producere, preţul de cost şi tarifele pentru aprecierea calităţii seminţelor  

culturilor agricole şi culturilor considerate identice cu ele 

 

 

13.  Muşeţel  Muşeţel (toate speciile), talpa-gîştii, dentiţă, iarbă-mare, zîrnă lobată, 

catarantus roz, imortelă, maghiran, mahorcă, tarhon  

14.  Odolean  Hilimică, roibă, salvie, revent, siminichie, leuzea aulieatensis, osul -

iepurelui, scara-domnuhii, nalbă mare, ciumăfaie, cosaci, arginţică-de-

grădină, salvie, pufuleţ, violă-de-noapte, godeţie, arisnic, steluţă, garoafe, 

dimorfotecă, lipscănoaice, mături-de-grădină, micşunele-galbene, mixandră, 

limba mării, mărgărită, rozetă, periiă, piretru, rugi-galbene, ipcărige, 

clarchia, spălăcinasă, neghină, lobularia, matiolă, nu-mă-uita, viorea, 

brumărele, ncgruşcă, crizantemă, salvie splendidă (coada-vacii, brînca-

porcului, sugar), nemţişor, eşolţia, creasta-cocoşuhii  

15.  Mei  Hrişcă, cînepă  

16.  Sfeclă de zahăr  Sfeclă roşie şi furajeră (toate speciile), sfecla frunzoasă in.  

 

 

Nr. 

d/o 

Culturile pentru care au 

fost stabilite normele de 

producere, preţul de cost şi 

preţul lucrărilor de 

evaluare a 

calităţii seminţelor 

culturilor agricole 

Culturile identice cu culturile incluse în rubrica 2 

1 2 3 

1.  Grîu  Secară, orz, ovăz, sorg, triticale, tenchi, pepene galben, castravete  

2.  Soia   

3.  Porumb   

4.  Mazăre  Mas, fasole,inclusiv decorativă, lintea-pratului, linte,lupin de un an, năut, fasole 

lablab, măzăriche, bob furajer, bob alimentar, mazăre comună, fasole mare, albastrită, 

gherghină de cultură de un an,   single voinicului, quamoclit (zorele) cosmos, condurul 

doamnei, sparanghel, capul-cucului, nalbă de grădină roză  

5,  Floarea-soarelui  Dovleac, dovlecei, patisoni, pepene verde, arahidă, susan, şofrănel, ricin  

6.  Trifoi  Trifoi (toate sjseciile), seradela  

7.  Lucerna  Lucernă (toate speciile), ghizdei (toate speciile),sulfină (toate speciile), facelie, 

ciumărea, sparcetă (toate speciile), măzăriche, lupin polifil, lintea-pratului, 

vătămătoare, lespedeza bicoloră, schinduf (sfindoc) de fin, limba-mielului, mătăciune, 

bamă, anghinară  

8.  Timoftică  Toate ierburile graminee (perene, de un an), isop  

9. Răpită  Nap, lupit, nap furajer, creson, rapiţă sălbatică, cicoare, lăptuci  

10.  Varză  Spanac, seminţe de ceapă (toate speciile), broagbă (gulie), ridiche, ridiche de iarnă, 

perco, muştar, brocoli, leuştean, varză de mare, colorabie, lăptiucă, andivă  

11.  Morcov  Pasternac, mărar, pătrunjel, ţelină, măcriş, molură, coriandru, revent, anison, chimen, 

busuioc, tomate, pătlăgele vinete, ardei, frzalis, melisă, cimbru  

12.  Pojarniţă  Sovîrv, pelin, mac galben, iarba roşie, mixandre sălbatice, degeţel lînos, degeţel roşu, 

ammi, amimi majur, cimbru, mătrăgună, pătlagină-mare, măselăriţă. siminoc, datisca 

canuabină, begonie, vizdoage, fluturei, calceolearia (papucul doamnei), clopoţei, gura-

leului, lupin, lobelia erinus, linăriţă, mac, mezembriantenum, mirabilis jalapa, 

ciuboţica-cucului, petunie hibrid, portulac, tutun, fatrbilis, ciclamen persan, cineraria  


