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Întru implementarea prevederilor Legii despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013 şi asigurarea 

unui cadru normativ pentru aplicarea eficientă a măsurilor de control la introducerea pe teritoriul 

Republicii Moldova a seminţelor şi  materialului săditor de provenienţă străină şi la livrarea 

acestora în alte ţări, 

 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă Instrucţiunile privind importul şi exportul seminţelor şi  materialului săditor, 

expuse în anexa, care este parte integrantă a prezentului ordin.  

2. Prezentul ordin se publică  pe site-ul ANSA. 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia. 

4. Controlul executării prezentului ordin îl exercit personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general                               Ion SULA 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea 

Instrucţiunilor privind 

importul şi exportul de 

seminţe şi material săditor 

 



        

  

Prezentele Instrucţiuni* stabilesc condiţiile şi modul de import şi export al seminţelor şi  materialului 
săditor (în continuare – seminţe, cu excepţia referinţelor concrete la materialul săditor) în scopul prevenirii 
introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a seminţelor necertificate şi cu calităţi agrobiologice reduse, de 
soiuri neomologate pentru cultivare, precum şi pentru protecţia drepturilor amelioratorilor (menţinătorilor) de 
soiuri autohtone. 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Se admite importul seminţelor a căror calitate a fost controlată şi certificată oficial de către autoritatea 
responsabilă în ţara de origine. 

2. Importul seminţelor de soiuri protejate prin brevete sau adeverinţe, care sunt destinate multiplicării, se 
efectuează numai cu acordul titularilor. 

3. Seminţele importate sau exportate sunt supuse în mod obligatoriu controlului şi certificării de către Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare ANSA). 

4. Importul şi exportul seminţelor se efectuează în loturi ambalate, marcate şi sigilate conform actelor 
normative în vigoare. 

5. Importul seminţelor în vederea multiplicării şi comercializării poate fi efectuat doar de către agenţii economici 
înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, iar donaţiile, loturile umanitare 
precum şi seminţele destinate acoperirii necesităţilor proprii se efectuează de către persoanele fizice sau 
juridice cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare vizând calitatea şi starea fitosanitară a loturilor de 
seminţe introduse pe teritoriul Republicii Moldova. 

6. Pentru importul seminţelor în calitate de donaţii, loturi umanitare, precum şi pentru seminţele destinate 
acoperirii necesităţilor proprii, importatorul declară pe proprie răspundere destinaţia acestora. 

7.  În cazurile în care importatorii nu dispun de documentele necesare pentru efectuarea importului de 
seminţe, ANSA poate interzice importul loturilor respective de seminţe. 

* Prevederile prezentelor Instrucţiuni se referă şi la livrările de seminţe şi material săditor prin serviciile poştale sau de curierat rapid. 

 

II. IMPORTUL SEMINŢELOR 

Obţinerea documentelor pentru importul seminţelor 

8. Sunt admise la import seminţe de soiuri înscrise în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova (în 
continuare Catalog). Importul seminţelor din soiuri neînscrise în Catalog se permite cu avizul Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare dacă acestea sunt destinate: 



a) cercetărilor ştiinţifice în cadrul relaţiilor de colaborare dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de 
învăţământ superior de profil agricol; 

b) încercărilor oficiale, efectuate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante; 

c) suplinirii unei varietăţi reprezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor cu soiuri ce se regăsesc în 
Catalogul Comun al Soiurilor de Plante al Uniunii Europene; 

d) organizării loturilor demonstrative şi pentru expoziţii pe suprafeţe limitate (3 loturi de până la 1 ha pentru fiecare 
soi); 

e) multiplicării pe baze contractuale, în vederea exportului integral atât ca seminţe şi material săditor, cât şi ca 
produs comercial. 

f) remedierii deficitului de seminţe la unele culturi agricole, lista soiurilor cărora se aprobă de Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare. 

9.  Importul seminţelor se efectuează în baza următoarelor documente: 

a) Certificatul provizoriu la importul seminţelor sau a materialului săditor, eliberat de ANSA; 

b) Permisul de carantină, eliberat de ANSA; 

c) Certificatul fitosanitar, eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a ţării de origine a seminţelor.  

10. Pentru obţinerea Certificatului provizoriu la importul seminţelor, importatorul prezintă următoarele 
documente: 

a) Cererea-tip de eliberare a Certificatului provizoriu la importul seminţelor sau a materialului săditor, conform 
modelului din anexa nr. 1; 

b) Contractul de livrare a seminţelor, cu stipularea clară a cerinţelor faţă de calitatea seminţelor şi a obligaţiunilor 
furnizorului sau o factură în care să fie specificate aceste cerinţe şi obligaţiuni; 

c) Certificatul de înregistrare pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, eliberat de ANSA, în 
cazul importului seminţelor destinate multiplicării sau comercializării sau un act juridic ce confirmă identitatea 
importatorului (Certificat de înregistrare la Camera de înregistrare, Buletin de identitate, etc.) în cazurile 
prevăzute la pct. 6; 

d) Document eliberat de autoritatea responsabilă din ţara de origine a seminţelor prin care este atestată calitatea 
seminţelor. 

11. Importul seminţelor de soiuri care nu sunt înregistrate în Catalog se efectuează în baza Avizului de import, 
eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a documentelor prevăzute la pct. 9.  

12.  Pentru obţinerea Avizului MAIA, importatorul prezintă următoarele documente: 

a) Cerere, redactată în formă liberă, de eliberare a Avizului de import; 

b) Contractul de livrare a seminţelor cu stipularea clară a cerinţelor faţă de calitatea seminţelor şi a obligaţiunilor 
furnizorului sau o factură în care să fie specificate aceste cerinţe; 

c) Certificatul fitosanitar eliberat de autorităţile fitosanitare competente ale statului exportator. 

 

Verificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor după efectuarea importului 

13. După importul seminţelor, ANSA efectuează controlul şi certificarea loturilor de seminţe, cu eliberarea 
certificatului de calitate pentru seminţe sau pentru material săditor, conform următoarelor prevederi: 

Pentru importul de seminţe: 

a) După efectuarea importului, agentul economic se adresează în scris sau telefonic către Direcţia Teritorială 
pentru Siguranţa Alimentelor pentru a informa inspectorul responsabil despre lotul de seminţe provenit din 
import pentru care solicită un control de calitate în vederea certificării; 

b) Inspectorul responsabil, însoţit de agentul economic, se deplasează la locul depozitării seminţelor importate, 
verifică condiţiile de păstrare, documentele însoţitoare şi corespunderea acestora cu marcajele lotului de 
seminţe, probe de laborator conform specificării din anexa nr. 5; 



c) Procesul-verbal de prelevare a probei, întocmit de inspectorul responsabil şi semnat de ambele părţi, proba de 
laborator şi cererea de certificare se transmit către laboratorul abilitat pentru obţinerea Certificatului de calitate; 

d) Seminţele de import se certifică în mod obligatoriu la indiciul facultatea germinativă; 

e) De la momentul depunerii cererii de analiză, Certificatul de calitate a seminţelor pentru uz intern, conform 
modelului de la anexa nr. 4, se eliberează  în termen de 7 - 21 de zile lucrătoare, în funcţie de specia testată; 

 

Pentru importul de material săditor: 

a) După efectuarea importului, agentul economic se adresează în scris sau telefonic către Direcţia Teritorială 
pentru Siguranţa Alimentelor pentru a informa inspectorul responsabil despre lotul de material săditor provenit 
din import, pentru care solicită un control de calitate în vederea certificării; 

b) Inspectorul responsabil, însoţit de agentul economic, se deplasează la locul depozitării materialului săditor 
importat şi verifică calitatea acestuia, documentele însoţitoare şi marcajele distinctive (etichetele), inclusiv 
corespunderea datelor din documentele însoţitoare cu cele constatate la faţa locului; 

c) În rezultatul examinării, inspectorul completează un Raport de analiză a calităţii exterioare, conform modelului 
de la anexa nr. 3; 

d) În cazurile în care, ca rezultat al examinării materialului săditor, se suspectează infecţii cu organisme 
dăunătoare periculoase, inspectorul responsabil prelevă probe şi întocmeşte un proces-verbal de prelevare a 
probei cu indicarea obiectului dăunător suspectat, pe care le remite pentru expertiză către un laborator abilitat; 

e) Importatorul achită costul serviciului de examinare a materialului săditor, în conformitate cu tarifele în vigoare; 

f) Inspectorul responsabil eliberează importatorului Certificatul pentru materialul de înmulţire şi plantare pomicol, 
viticol şi bacifer, conform modelului de la anexa nr.2; 

g) În cazul importului de material săditor destinat distribuţiei sau comercializării, importatorul-furnizor completează 
pentru fiecare beneficiar o copie de pe originalul Certificatului pentru materialul de înmulţire şi plantare pomicol, 
viticol şi bacifer, eliberat de către inspector, în care înscrie numele destinatarului de material săditor în câmpul 
”Beneficiar”, iar la ”Rubrică pentru distribuţie/ comercializare” – şi data livrării lotului şi cantitatea livrată din 
fiecare soi. Copia este autentificată prin semnătura şi ştampila furnizorului, care păstrează pentru sine o copie 
pentru evidenţă. 

14. Se interzice punerea în circulaţie a seminţelor şi materialului săditor de import fără certificatul de calitate, eliberat de 
către ANSA în modul stabilit . 

15. Seminţele se plasează pe piaţă în ambalaje închise şi etichetate, iar menţiunile înscrise pe etichetă trebuie 
să reflecte şi să ateste identitatea şi calitatea acestora, inclusiv starea fitosanitară. 

16. Seminţele tratate chimic sau biologic se introduc în circuitul comercial numai în ambalaje pe care trebuie 
să fie imprimată o inscripţie de avertizare despre tratamentul respectiv. 

17. Seminţele nu pot circula pe piaţa internă decât în ambalaje şi cu etichete originale. Reambalarea şi 
reetichetarea sunt permise numai agenţilor economici înregistraţi, sub supravegherea inspectorilor ANSA. 

18. Anual, agenţii economici care efectuează importul de seminţe în vederea comercializării, prezintă ANSA un 
raport privind loturile de seminţe şi material săditor importate: 

- de culturi cerealiere de toamnă – până la 30 noiembrie; 
- pentru celelalte culturi agricole – până la 10 iunie; 
- pentru material săditor horticol – până la 10 iunie. 

19. Agenţii economici care efectuează import de seminţe în scopul distribuţiei/ comercializării informează în 
scris beneficiarii despre cerinţele tehnologice pentru soiurile şi hibrizii comercializate, despre riscurile posibile 
legate de condiţiile climaterice diferite faţă de ţara de origine şi despre eventuale sensibilităţi la boli şi 
dăunători. 

20. Agenţii economici care introduc pe teritoriul ţării seminţe şi material săditor de import în scopul distribuţiei/ 
comercializării trebuie să deţină, în mod obligatoriu registre de intrări-ieşiri, cu prezentarea lunară a informaţiei 
privind stocul de seminţe şi material săditor. 



21. Agenţii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor sunt responsabili de calitatea seminţelor 
plasate pe piaţă.  

22. Importatorii-furnizori care plasează seminţele pe piaţă prin intermediul altor distribuitori, eliberează copii ale 
certificatelor de calitate pentru seminţe, autentificate prin ştampilă, pe care distribuitorii le vor avea cu sine şi le 
vor prezenta la solicitare. 

23.  Inspectorii teritoriali responsabili ţin registre de evidenţă a seminţelor şi materialului săditor de import 
verificate, care conţin următoarele rubrici: 

- Data certificării; 

- Importator; 

- Furnizor (Producătorul sau exportatorul); 

- Tipul produsului (ex. seminţe de legume, pomi altoiţi, coarde altoi, bulbi de lalea, etc.); 

- Cultura şi soiul; 

- Cantitatea de seminţe/ material săditor importate; 

- Destinaţia seminţelor. 

24. Seminţele importate se comercializează în limitele termenului indicat în documentul de calitate. În cazul 
expirării termenului indicat, seminţele vor fi controlate repetat, cu eliberarea unui nou document confirmator. 

 

Măsuri aplicate seminţelor importate care nu corespund cerinţelor legislaţiei 

25. În cazul loturilor de seminţe şi material săditor de import la care, ca rezultat al verificărilor prevăzute la pct. 
13, s-a stabilit necorespunderea cu cerinţele legislaţiei în vigoare, se procedează la returnarea sau la 
stabilirea altei destinaţii pentru aceste loturi. 

26. Se interzice punerea în circuit a seminţelor de import pentru care n-au fost respectate cerinţele stipulate în 
prezenta instrucţiune. 

 

III. EXPORTUL SEMINŢELOR 

Obţinerea documentelor pentru exportul seminţelor 

27. Exportul seminţelor se efectuează în baza următoarelor documente: 

a) Certificatul de calitate la exportul seminţelor, eliberat de ANSA; 

b) Certificatul fitosanitar, eliberat de ANSA.  

28. Exportul şi reexportul seminţelor se admite numai după efectuarea controlului loturilor de seminţe la toţi 
indicii de calitate, conform normelor în vigoare, după cum urmează: 

a) Agentul economic, după obţinerea Documentelor de inspecţie în câmp, depune o cerere la Direcţia Control 
Semincer a ANSA pentru obţinerea Declaraţiei privind atribuirea numerelor de lot şi a intervalelor de etichete; 

b) Agentul economic procesează, ambalează şi etichetează lotul de seminţe sub supravegherea inspectorului 
responsabil; 

c) După ambalarea, sigilarea şi etichetarea loturilor de seminţe, agentul economic solicită Direcţiei Teritoriale 
pentru Siguranţa Alimentelor controlul şi certificarea materialului semincer în vederea exportului; 

d) Inspectorul responsabil, însoţit de agentul economic, se deplasează la locul de depozitare a seminţelor, verifică 
condiţiile de păstrare, documentele însoţitoare şi corespunderea acestora cu marcajele aplicate pe ambalaje, 
prelevă probe de laborator în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale sau internaţionale; 

e) Procesul-verbal de prelevare a probei, întocmit de inspectorul responsabil şi semnat de ambele părţi, proba de 
laborator şi Cererea de certificare sunt transmise către un laborator abilitat pentru obţinerea Certificatului de 
calitate (blanchetă oranj); 

f) Pentru seminţele exportate certificate final se efectuează testarea la toţi indicii de calitate, cu eliberarea 
Certificatului de export, seminţele care se exportă necertificate final sunt etichetate cu etichete gri cu inscripţia 
„necertificat final”;  



g) De la momentul depunerii cererii de analiză şi a mostrei de seminţe, Certificatul de calitate a seminţelor 
(blanchetă oranj),  se eliberează în termen de 7 - 21 de zile lucrătoare, în funcţie de specia testată. 

29. Pentru obţinerea Certificatului de calitate la exportul seminţelor, exportatorul prezintă următoarele 
documente: 

a) Cererea-tip de eliberare a Certificatului de calitate la export al seminţelor  conform modelului din anexa nr. 1; 

b) Certificatul de calitate (blanchetă oranj), eliberat de un laborator abilitat; 

c) Contractul de livrare a seminţelor cu stipularea clară a cerinţelor faţă de calitatea seminţelor şi a obligaţiunilor 
furnizorului sau o factură în care să fie specificate aceste cerinţe; 

d) Certificatul de înregistrare pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, eliberat de ANSA. 

30.  Pentru soiurile care sunt incluse în catalogul comun OECD și care au fost supuse certificării conform schemelor 
OECD se eliberează Certificat de Varietate OECD şi, la solicitare, este posibilă eliberarea Certificatului ISTA 
(International Seed Testing Association) la un laborator acreditat. 

 

Obţinerea documentelor pentru exportul materialului săditor  

31. Exportul materialului săditor se efectuează în baza următoarelor documente: 

a) Certificatul de calitate la exportul materialului săditor, eliberat de ANSA; 

b) Certificatul fitosanitar, eliberat de inspectorul teritorial ANSA.  

32. Pentru obţinerea Certificatului de calitate la exportul materialului săditor, exportatorul prezintă următoarele 
documente: 

a) Cererea-tip de eliberare a Certificatului de calitate la exportul materialului săditor, conform modelului din anexa 
nr. 1; 

b) Certificatul de înregistrare pentru producerea, şi/sau comercializarea materialului săditor (copia) eliberat de 
ANSA. 

c) Certificatul de valoare biologică (originalul şi copia), eliberat de inspectorul teritorial ANSA; 

d) Contractul de livrare a materialului săditor (copia) cu specificarea materialului săditor care urmează să fie 
exportat. 

 

 

 



Anexa nr. 1  

la Ordinul Directorului ANSA nr.______ din____________  

  

Cerere de eliberare a 

Certificatului provizoriu la importul/exportul 

seminţelor şi  a materialului săditor 
 

CĂTRE:  Şeful Direcţiei Control Semincer a  

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 
 

Rog să dispuneţi eliberarea certificatului de calitate pentru 

importul seminţelor/ materialului săditor  după cum urmează: 
 

 
  

 

Importator _______________________________________________________________________________________________ 

Sediul importatorului_______________________________________________________________________________________ 

Telefon__________________________________________e-mail____________________________________________________ 

Certificat De Înregistrare Nr.___________________________________ din_________________________________________ 
 

 
 

 

Furnizor_____________________________________________________________________________________________________________ 

Localitate şi ţara de origine__________________________________________________________________________________________ 

Contract/ Invoice Nr._________________________________________ din____________________________________________________ 

 

 
 

Specia Soiul 
Cantitatea  

□ buc / □ kg/t 

Destinaţia seminţelor/ materialului 

săditor importat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

Importatorul sau reprezentantul său _____________________________________________________________                          L.Ş. 
      nume, prenume,funcție, semnătura 
          

Data completării ____________________ 

 

Nr. telefon mobil____________________ 

Aprob_______________ 



 

Anexa nr. 2 

la Ordinul Directorului ANSA nr.______ din____________ 

 

 



Anexa nr. 3 

la Ordinul Directorului ANSA nr.______ din____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 4 

la Ordinul Directorului ANSA nr.______ din____________ 

 

 



Anexa nr. 5 

la Ordinul Directorului ANSA nr.______ din____________ 

 

Greutatea lotului, mărimea probei de laborator  şi intensitatea de eşantionare 

pentru semiţele de culturi agricole 
 

Tab. 1. Greutatea loturilor şi a eşantioanelor 

Nr. 
crt. 

 
Specia 

Greutatea 

maximă a 

lotului 
(Kg) 

Greutatea minimă probei de 

laborator (g) 
Puritate, 

germinaţie,   starea 

sanitară,  alte 

seminţe 

Umiditate 

1 Abelmoschus esculentus - bame 20000 1000 50 

2 Agrostis canina - bucheţel 10000 50 50 

3 Agrostis capillaris- iarbă filoasă 10000 50 50 

4 Agrostis gigantea - iarbă mare 10000 50 50 

5 Agrostis stolonifera- iarba câmpului 10000 50 50 

6 Allium ascalonicum - ceapă escalotă 10000 25 50 

7 Allium cepa- ceapă 10000 25 50 

8 Allium fistulosum- ceapă stufată 10000 15 50 

9 Allium porrum- praz 10000 20 50 

10 Alopecurus pratensis- coada vulpii 10000 100 50 

11 Anethum graveolens - mărar 10000 40 50 

12 Anthriscus cerefolium - asmatui 10000 20 50 

13 Apium graveolens - ţelină 10000 5 50 

14 Arachis hypogaea - arahide 30000 1000 100 

15 Arrhenatherum elatius - ovăscior 10000 200 50 

16 Asparagus officinalis- sparanghel 20000 100 50 

17 Atriplex hortensins- lobodă 5000 10 50 

18 Avena sativa - ovăz 30000 1000 100 

19 Beta vulgaris- sfeclă de peţiol 20000 100 50 

20 Beta vulgaris var. conditiva - sfeclă roşie 20000 100 50 

21 Beta vulgaris (alte varietăţi) 20000 500 50 

22 Brassica juncea- muştar vânăt 10000 100 50 

23 Brassica napus var. napobrassica - gulii furajere 10000 200 50 

24 Brassica napus - rapiţă de ulei 10000 200 50 

25 Brassica nigra- muştar negru 10000 100 50 

26 Brassica oleracea var. botrytis - conopidă 10000 25 50 

27 Brassica rapa (alte subspecii) 10000 20 50 

28 Brassica oleracea conv. acephala - varză furajeră 10000 200 50 

29 Brassica pkinensis - varză chinezescă 10000 20 50 



30 Brassica rapa var. rapa - napi 10000 20 50 

31 Brassica rapa var. silvestris - rapiţă naveta 10000 200 50 

32 Bromus catharticus - ovăz australian 10000 200 50 

33 Bromus inermis - obsiga nearistată 10000 90 50 

34 Bromus sitchensis - ovăz sitchensis 10000 200 50 

35 Cannabis sativa - cânepă 10000 600 50 

36 Capsicum annuum - ardei 10000 40 50 

37 Carthamus tinctorius - şofran 25000 900 50 

38 Carum carvi - chimion 10000 200 50 

39 Cicer arietinum - năut 20000 1000 100 

40 Cichorium endivia - cicoare creaţă 10000 15 50 

41 Cichorium intybus - cicoara industrială 10000 50 50 

42 Citrullus lanatus - pepene verde 20000 250 100 

43 Cucumis melo - pepene galben 10000 100 50 

44 Cucumis sativus - castravete 10000 25 50 

45 Cucurbita moschata - dovleac muscat 20000 350 50 

46 Cucurbita maxima - dovleac 20000 250 50 

47 Cucurbita pepo - dovlecel 20000 150 50 

48 Cynara cardunculus - cardon 10000 50 50 

49 Cynodon dactylon - pir gros 10000 50 50 

50 Dactylis glomerata - golomăţ 10000 100 50 

51 Daucus carota - morcov 10000 10 50 

52 Festuca arundinacea - păiuş inalt 10000 100 50 

53 Festuca ovina (alte varietati) - păiuşul oilor 10000 100 50 

54 Festuca pratensis - păiuş de livezi 10000 100 50 

55 Festuca rubra - păiuş roşu 10000 100 50 

56 Festulolium braunii- păiuş de livezi x raigras 

aristat 
10000 200 50 

57 Foeniculum vulgare - fenicul 10000 25 50 

58 Glycine max- soia 30000 1000 100 

59 Gossypium spp. - bumbac 25000 1000 50 

60 Hedysarum coronarium (fruct) – sparcetă 

spaniolă 
10000 1000 50 

61 Hedysarum coronarium (samt) – sparcetă 

spaniolă 
10000 400 50 

62 Helianthus annuus - floarea soarelui 25000 1000 50 

63 Hordeum vulgare - orz 60000 1000 100 

64 Ipomoea batatas - batat 20000 1000 50 

65 Lactuca saliva - salată 10000 10 50 



66 Lens culinaris - linte 10000 600 50 

67 Levisticum officinale - leuştean 5000 30 50 

68 Linum usitatissinmm- in de ulei şi in de fibră 10000 300 50 

69 Lolium x boucheanum - raigras hibrid 10000 200 50 

70 Lolium multiflorum - raigras aristat 10000 200 50 

71 Lolium perenne - raigras peren 10000 200 50 

72 Lotus corniculatus - ghizdei 10000 200 50 

73 Lupinus albus - lupin alb 30000 1000 100 

74 Lupinus angustifolius - lupin albastru 30000 1000 100 

75 Lupinus luteus - lupin galben 30000 1000 100 

76 Lycopersicon esculentum - tomate 10000 20 50 

77 Medicago lupulina - trifoi mărunt 10000 300 50 

78 Medicago x varia - lucernă hibridă 10000 300 50 

79 Medicago satira - lucernă albastră 10000 300 50 

80 Nicotiana tabacum - tutun 10000 5 50 

81 Onobrychis vicii folia (fruct) - sparcetă 10000 600 50 

82 Onobrychis vicii folia fsamanta) - sparcetă 10000 400 50 

85 Oryza sativa- orez 30000 500 100 

84 Panicum miliaceum - mei 10000 150 50 

85 Papaver somniferum - mac 10000 50 50 

86 Petroselinum crispam - pătrunjel 10000 10 50 

87 Phacelia tanacetifolia - facelia 10000 300 50 

88 Phakaris aqutica - ierbăluţă 10000 100 50 

89 Phalaris canariensis - iarba canarilor 10000 400 50 

90 Phaseolus coccineus - fasole de Spania 30000 1000 50 

91 Phaseolus vulgaris - fasole 30000 700 100 

92 Phleum beritoloni - phleum diploid 10000 50 50 

93 Phleum pratense -timoftică 10000 50 50 

94 Pisum sativum - mazăre 30000 1000 100 

95 Pisum sativum - mazăre de grădină 30000 500 100 

96 Poa annua - firicea 10000 50 50 

97 Poa nemoralis - iarbă deasă 10000 50 50 

98 Poa palustris - firuţă de baltă 10000 50 50 

99 Poa pratensis - firuţă 10000 50 50 

100 Poa trivialis - sovar de munte 10000 50 50 

101 Raphanus sativus oieiformis - ridichi furajere 10000 300 50 

102 Raphanus sativus - ridichi 10000 50 50 



103 Rheum rhabarbarum - revent 10000 135 50 

104 Ricinus communis - ricin 20000 1000 100 

105 Rumex patientia (acestosa) - stevie 10000 30 50 

106 Satureja hortensis - cimbru de grădină 10000 60 50 

107 Scorzonera hispanica - scotunera 10000 30 50 

108 Secale cereale - secară 30000 1000 100 

109 Simpis alba - muştar alb 10000 400 50 

110 Solanum melongena – pătlăgele vinete 10000 20 50 

111 Sorghum bicolor - sorg pentru boabe 10000 1000 100 

112 Sorghum bicolor x sudanense - sorg pentru boabe 

x iarbă- de-Sudan 
10000 1000 100 

113 Sorghum sudanense – iarbă- de-Sudan 10000 1000 100 

114 Spinacea oleracea - spanac 10000 75 50 

115 Trifolium alexandrinum - trifoi egiptean 10000 400 50 

116 Trifolium hybridum - trifoi hibrid 10000 200 50 

117 Trifolium incarnatum - trifoi incarnat 10000 500 50 

118 Trifolium pratense - trifoi roşu 10000 300 50 

119 Trifolium repens - trifoi alb 10000 200 50 

120 Trifolium resupinatum - trifoi persan 10000 200 50 

121 Trisetum flavescens - ovăscior auriu 10000 50 50 

122 Triticosecale - triticale 60000 1000 100 

123 Triticum aestivum — grâu comun 60000 1000 100 

124 Triticum durum - grâu durum 60000 1000 100 

125 Triticum spelta - grâu îmbrăcat 60000 1000 100 

126 Valerianella locusta – fetică 10000 20 50 

127 Vicia faba – bob 30000 1000 100 

128 Vicia pannonica – măzăriche 30000 1000 100 

129 Vicia sativa - măzăriche de primăvară 30000 1000 100 

130 Vicia villosa - măzăriche păroasă 30000 1000 100 

131 Vicia unguiculata – fasoliţă 30000 1000 100 

132 Zea mays (Prebază şi Bază linii consagvinizate) 

porumb 
40000 250 100 

133 Zea mays (bază altele decât  linii consagvinizate 

şi Certificată) porumb 
40000 1000 100 

134 Zea mays convar. saccharata - porumb zaharat 40000 1000 100 

135 Zea mays convar. everta- porumb pentru floricele 40000 1000 100 

 

Note:  
1. Greutatea maximă a unui lot nu poate fi depăşită cu mai mult de 5 %.  

 

 

 



 

Intensitatea de eşantionare 

Se stabileşte intensitatea de eşantionare astfel: 

I. Pentru loturile de sămânţă aflate în saci între 10 şi 100 kg în conformitate cu legislaţia în  vigoare, se 

stabileşte următoarea intensitate de eşantionare: 

 

Nr de containere Numărul de eşantioane elementare extrase 

Până la 5 saci Se eşantionează fiecare sac,da nu mai puţin de 5 probe elementare 

6 – 30 saci Se eşantionează minimum 5 saci sau cel puţin un sac dintr-un grup de 3 saci, oricare ar 

fi mărimea lor 

31 – 400) saci Se eşantionează minimum 10 saci sau cel puţin unul din fiecare grup de 5 saci, oricare 

ar fi mărimea lor 

401 sau mai mulţi saci Se eşantionează minimum 80 saci sau cei puţin unul din fiecare grup de 10 saci, 

oricare ar fi mărimea lor 
 

Exemplu: în cazul în care avem de eşanlionat un lot de seminţe de 320 de saci, se eşantionează randomizat, respectându-

se intensitatea de eşantionare din tabelul de la punctul I „Se eşantionează 10 saci sau cel puţin unul din fiecare grup de 5 

saci, oricare ar fi mărimea lor”, deci în acest caz se eşantionează 64 de saci. 

   

II. În cazul în care se eşantionează seminţele din oricare altfel de containere cu capacitate mai mare de 100 kg 

sau din fluxul de seminţe ce intră în containere trebuie considerate condiţii minime următoarele: 

 

Mărimea lotului Numărul de eşantioane elementare extrase 

Până la 500 kg Minimum 5 probe elementare 

501 – 3000) kg O probă elementară la fiecare 300 kg, însă minimum 5 probe  

3001 – 20000 kg O probă elementară la fiecare 500 kg, însă minimum 10 probe 

20001 kg şi mai mult O probă elementară la fiecare 700 kg, însă minimum 40 probe 
 

RECOMANDARE 

 În cazul în care se sondează un lot de până la 15 containere, acelaşi număr de eşantioane elementare vor fi luate din 

fiecare container, indiferent de mărimea lor.     

 

Exemplu: 

Dacă lotul este format din 40 de containere a câte 800 de kg, greutatea lotului în acest caz este de 32000 kg şi se 

eşantionează randomiza, respectându-se intensitatea de eşantionare de la punctul II „Un eşantion elementar la fiecare 700 

kg, însă minimum 40 ”, deci în acest caz minim 46 de probe primare.  

 

III. În cazul în care seminţele se găsesc în containere mici cum ar fi cutii de metal, cutii de carton sau pungi, aşa 

cum se folosesc în comerţul cu amănuntul, se procedează în felul următor: 

 

Containerele trebuie  combinate în unităţi de sondare de cel mult 100 kg, , cum ar fi 20 de containere a câte 5 kg, 33 

containere a câte 3 kg sau 100 containere a câte 1 kg, dar să nu depăşească masa lotului.  

Formula de calcul pentru obţinerea numărului de unităţi de sondare este:  

 

 

   ă           ă                  
   ă                                    

   
 

 

   ă           ă                  
                    

   
        

 

deci 15 unităţi de eşantionare. 

Intensitatea de eşantionare se stabileşte apoi conform punctului I, „se eşantionează 5 saci sau cel puţin unul dintr-un grup 

de 3 saci, oricare ar fi mărimea lor”, deci se eşantionează 5 saci. 



  

IV. La loturile de seminţe ambalate în plicuri, se respectă urmatoarea intensitate de eşantionare:  

- la loturile formate din 100 de plicuri, minimum 5 plicuri; 

- la loturile de 101...200 plicuri- 5% din numărul plicurilor, însă cel puţin  7 plicuri;  

- la loturile de 201...500 plicuri- 3% din numărul plicurilor, însă cel puţin de 10 plicuri;  

- la loturile de 501...1000 plicuri- 2% din numărul plicurilor, însă cel puţin de 15 plicuri;  

- la loturile de 1001...10000 plicuri- 2% din numărul plicurilor , însă cel puţin de 50 plicuri;   

 

Notă: Plicurile se desfac, sămânţa se amestecă şi apoi se procedează la formarea probei de laborator. Sămânţa rămasă 

după formarea eşantionului de laborator se sigilează şi se restituie deţinătorului de sămânţa, odată cu formarea probelor de 

laborator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


