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I. Aspecte legale 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1189 AL COMISIEI din 7 mai 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 
provenit de la anumite genuri sau specii 
 

Regulamentul delegat (UE) 2021/642 din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la 

Regulamentul (UE) 2018/848 privind anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele 

produselor ecologice (JO L 133, 20.4.2021) 

Conținutul principal: 

• modificarea punctului 2.1 din anexa III pentru a adăuga cerințe privind informațiile care 

trebuie furnizate cu privire la etichetarea amestecurilor de semințe furajere ca material de 

reproducere a plantelor. 

Regulamentul delegat is a (UE) 2021/716 din 9 februarie 2021 de modificare a anexei II la 

Regulamentul (UE) 2018/848 privind normele de producție ecologică referitoare la semințele și 

capetele de cicoare germinate, la hrana pentru anumite animale de acvacultură și la tratamentele 

cu paraziți de acvacultură (JO L 151, 3.5.2021) 

Conținutul principal: 

• înlocuirea punctului 1.3 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 cu norme 

detaliate de producție pentru semințele germinate și capetele de cicoare; 

Regulamentul delegat (UE) 2020/427 din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la 
Regulamentul (UE) 2018/848 privind anumite norme de producție detaliate pentru produsele 
ecologice (JO L 87, 23.3.2020) 
Conținutul principal: 

• modificarea punctului 1.3 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind 
derogările privind producția de semințe germinate; 

Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante 

furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298). 

Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale 

(JO 125, 11.7.1966, p. 2309). 

Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru 

înmulțirea vegetativă a viței de vie (JO L 93, 17.4.1968, p. 15). 

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire 

pentru plantele ornamentale (JO L 226, 13.8.1998, p. 16). 

Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante 

agricole (JO L 193, 20.7.2002, p. 1). 

Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă 

(JO L 193, 20.7.2002, p. 12). 

Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume 

(JO L 193, 20.7.2002, p. 33). 

Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță 

(JO L 193, 20.7.2002, p. 60). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/2021-01-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:P:1966:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:P:1966:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1968:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1998:226:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2002:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2002:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2002:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2002:193:TOC
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Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante 

oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74). 

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire 

și plantare legumicol, altul decât semințele (JO L 205, 1.8.2008, p. 28). 

Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de 

înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 8). 

LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 

comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante 

Ordinul nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea 

comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de 

cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, sfeclă, cartof şi legume 

Nu se aplică transferurilor de cantități limitate de material de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic destinat cercetării și dezvoltării de material eterogen ecologic. 
 
II. Definiții  
„material parental” înseamnă orice material vegetal a cărui încrucișare sau înmulțire a dus la 
obținerea unui material eterogen ecologic; 
„ambalaje mici” înseamnă ambalajele care conțin semințe până la cantitățile maxime prevăzute în 
anexa II 
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea respectării 
prezentului regulament în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul 
persoanei respective;  
„fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic al grupului respectiv și al membrilor săi în temeiul dreptul intern, care 
desfășoară o activitate agricolă;  
„suprafață agricolă” înseamnă suprafața agricolă astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) 
litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;  
„plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009;  
„material de reproducere a plantelor” înseamnă plante și părți de plante, inclusiv semințe, în orice 
stadiu de creștere, care sunt capabile și destinate să producă plante întregi; 
„material eterogen ecologic” înseamnă un grup de plante dintr-un singur taxon botanic, de cel mai 
jos rang cunoscut, care: 
(a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 
(b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 

reproductive, astfel încât grupul de plante respectiv este reprezentat de material în ansamblu, și 
nu de un mic număr de unități; 

(c) nu este un soi în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al 
Consiliului (33); 

(d) nu este un amestec de soiuri; și 
(e) a fost produs în conformitate cu prezentul regulament; 
  
„soi ecologic adecvat producției ecologice” înseamnă un soi, astfel cum este definit la articolul 5 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94, care: 
(a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 

reproductive; 
(b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice menționate în partea I punctul 1.8.4 din 

anexa II la prezentul regulament; 
 

„plantă-mamă” înseamnă o plantă identificată de la care se prelevează materiale de reproducere a 
plantelor pentru reproducerea de noi plante; 
„generație” înseamnă un grup de plante care reprezintă o etapă unică din descendența plantelor;  
„producție vegetală” înseamnă producția de produse agricole vegetale, inclusiv recoltarea în scop 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2002:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2008:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2008:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr33-L_2018150RO.01000101-E0033
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comercial a produselor vegetale spontane; 

III. Reglementari specifice: 

Regulamentul (UE) 2018/848 prevede că operatorilor trebuie să li se permită să comercializeze 

materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic, fără a trebui să respecte 

cerințele privind înregistrarea și fără a trebui să respecte categoriile de certificare a materialului 

prebază, de bază și certificat sau cerințele de calitate, sanitare și privind identitatea pentru 

categoriile CAC, standard sau comerciale, astfel cum sunt prevăzute în Directivele 66/401/CEE (2), 

66/402/CEE (3), 68/193/CEE (4), 98/56/CE (5), 2002/53/CE (6), 2002/54/CE (7), 2002/55/CE (8), 

2002/56/CE (9), 2002/57/CE (10), 2008/72/CE (11) și 2008/90/CE (12) sau în acte adoptate în temeiul 

directivelor menționate. De asemenea, regulamentul prevede că comercializarea trebuie să 

respecte cerințele armonizate adoptate de Comisie. 

(2) Pentru a răspunde nevoilor operatorilor și consumatorilor de material de reproducere a plantelor 

din material eterogen ecologic în ceea ce privește identitatea, sănătatea și calitatea unui astfel 

de material, trebuie să se stabilească norme privind descrierea, cerințele minime de calitate 

pentru loturile de semințe, inclusiv identitatea, puritatea analitică, ratele de germinare și calitatea 

sanitară, ambalarea și etichetarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic și, dacă este posibil, întreținerea unui astfel de material de către operatori și informațiile 

care trebuie să fie păstrate de către operatori. 

(3) Pentru a promova adaptarea materialului eterogen ecologic la diverse condiții agroecologice, 

transferul unor cantități limitate de material de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic în scopul cercetării și dezvoltării unui astfel de material trebuie să fie exceptat de la 

cerințele prezentului regulament. 

(4) De asemenea, trebuie stabilite criterii și condiții specifice pentru efectuarea controalelor oficiale 

pentru a se asigura trasabilitatea în toate etapele de producție, pregătire și distribuție, precum și 

conformitatea cu Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește controalele efectuate asupra 

operatorilor care comercializează material de reproducere a plantelor din material eterogen 

ecologic. 

(5) Materialul eterogen ecologic se caracterizează printr-un nivel ridicat de diversitate fenotipică și 

genetică și prin natura sa dinamică de a evolua și de a se adapta la anumite condiții de cultivare. 

Spre deosebire de amestecurile de semințe care sunt reconstruite anual pe baza soiurilor, 

soiurile sintetice derivate prin încrucișarea unui set definit de materiale parentale care sunt 

polenizate încrucișat în mod repetat pentru a reconstrui o populație stabilă, sau soiurile de 

conservare sau de amatori inclusiv populații locale astfel cum sunt definite în Directiva 

2008/62/CE a Comisiei (13) și Directiva 2009/145/CE a Comisiei (14), materialul eterogen ecologic 

este destinat să se adapteze la condiții biotice și abiotice variate datorate selecției repetate 

naturale și umane și, prin urmare, este de așteptat ca acestea să se schimbe în timp. 

(6) Trebuie stabilite norme privind identificarea loturilor de semințe de material eterogen ecologic, 

pentru ține seama de caracteristicile particulare ale materialului respectiv. Normele privind 

cerințele minime de calitate precum sănătatea, puritatea analitică și capacitatea de germinare 

trebuie să asigure aceleași standarde ca și pentru categoria cea mai joasă de semințe și alte 

materiale de reproducere a plantelor (categorie CAC, standard, comercială sau certificată) astfel 

cum sunt prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 

2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE. Astfel de norme 

sunt necesare pentru a servi interesele utilizatorilor materialului eterogen ecologic respectiv, și 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr2-L_2021258RO.01001801-E0002
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr3-L_2021258RO.01001801-E0003
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr4-L_2021258RO.01001801-E0004
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr5-L_2021258RO.01001801-E0005
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr6-L_2021258RO.01001801-E0006
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr7-L_2021258RO.01001801-E0007
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr8-L_2021258RO.01001801-E0008
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr9-L_2021258RO.01001801-E0009
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr10-L_2021258RO.01001801-E0010
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr11-L_2021258RO.01001801-E0011
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr12-L_2021258RO.01001801-E0012
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr13-L_2021258RO.01001801-E0013
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr14-L_2021258RO.01001801-E0014
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anume fermierii și grădinarii, care trebuie să fie asigurați cu privire la calitatea și identitatea 

adecvată a acestuia. Experiența a dovedit că materialul de reproducere a plantelor din material 

eterogen ecologic poate îndeplini aceste standarde. 

(7) Operatorii trebuie să aibă posibilitatea de a introduce pe piață semințe de material eterogen 

ecologic care nu îndeplinesc condițiile privind capacitatea de germinare, pentru a asigura o mai 

mare flexibilitate în comercializarea materialului respectiv. Cu toate acestea, pentru a permite 

utilizatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, furnizorul trebuie să indice rata de germinare 

a semințelor în cauză pe etichetă sau direct pe ambalajul materialului de reproducere a plantelor 

din material eterogen ecologic. 

(8) În conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2018/848, producția ecologică face obiectul 

unor controale oficiale și al altor activități oficiale desfășurate în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (15). Materialul eterogen ecologic 

trebuie să facă obiectul controalelor oficiale bazate pe riscuri pentru a garanta îndeplinirea 

cerințelor stabilite în prezentul regulament. Controlul identității, purității analitice, a ratei de 

germinare și a sănătății plantelor, precum și a conformității cu Regulamentul (UE) 2016/2031, 

trebuie să se desfășoare în conformitate cu protocoalele de testare oficială efectuată în 

laboratoare, desemnate de autoritățile competente, în conformitate cu standardele internaționale 

relevante 

(9) Operatorii trebuie să păstreze registrele necesare pentru a asigura trasabilitatea, controalele 

privind sănătatea plantelor și o bună gestiune a materialului eterogen ecologic care se află sub 

controlul lor. 

(10) Materialul eterogen ecologic nu este stabil și, prin urmare, metodele din prezent pentru testarea 

uniformității și stabilității utilizate pentru înregistrarea soiurilor nu sunt adecvate. Prin urmare, 

identificarea și trasabilitatea materialului eterogen ecologic trebuie să fie garantată prin 

descrierea metodelor de producție și prin caracteristicile sale fenotipice și agronomice. 

(11) Trebuie stabilite norme pentru întreținerea materialului eterogen ecologic pentru a se asigura 

identitatea și calitatea, dacă o astfel de întreținere este posibilă. 

1. Conversia (Articolul 10  Regulamentu 848/2018) 
(4)   Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se comercializează ca produse 
ecologice sau ca produse în conversie. 
Cu toate acestea, următoarele produse obținute în timpul perioadei de conversie și în conformitate 
cu alineatul (1) pot fi comercializate ca produse în conversie: 
(a) materiale de reproducere a plantelor, cu condiția să se fi respectat o perioadă de conversie de 

cel puțin 12 luni; 

(b) produse alimentare de origine vegetală și produsele destinate hranei de origine vegetală, cu 

condiția ca produsul să conțină numai un singur ingredient provenit din culturi agricole și să se fi 

respectat o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni înainte de recoltare. 
  
2. Producția și comercializarea în Uniune a materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic (Articolul 3  Regulamentul delegat (UE) 2021/1189) 
Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic poate fi produs sau 
comercializat în Uniune numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: 
1. respectă cerințele privind: 

(a) identitatea, conform dispozițiilor de la articolul 5; 
(b) puritatea sanitară și analitică și capacitatea de germinare, conform dispozițiilor de la articolul 6; 
(c) ambalarea și etichetarea, conform dispozițiilor de la articolul 7; 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj#ntr15-L_2021258RO.01001801-E0015
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2. descrierea sa include elementele menționate la articolul 4; 
3. face obiectul controalelor oficiale în temeiul articolului 9; 
4. este produs sau comercializat de operatori care respectă cerințele privind informațiile de la 

articolul 8; și 
5. este întreținut în conformitate cu articolul 10. 
 
3. Descrierea materialului eterogen ecologic (Articolul 4  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 
2021/1189) 
(1)   Descrierea materialului eterogen ecologic include toate elementele următoare: 
(a) o descriere a caracteristicilor sale, inclusiv: 

(i) caracterizarea fenotipică a caracterelor-cheie comune materialului, împreună cu descrierea 
eterogenității materialului prin caracterizarea diversității fenotipice observabile între unitățile de 
reproducere individuale; 

(ii) documentarea caracteristicilor sale relevante, inclusiv aspectele agronomice cum ar fi 
randamentul, stabilitatea randamentului, adecvarea pentru sistemele cu utilizare redusă a 
factorilor de producție, performanța, rezistența la stresul abiotic, rezistența la boli, parametrii 
de calitate, gustul sau culoarea; 

(iii) orice rezultat disponibil al testelor privind caracteristicile menționate la punctul (ii); 
 

(b) o descriere a tipului de tehnică utilizată pentru metoda de ameliorare sau de producție a 
materialului eterogen ecologic; 

(c) o descriere a materialului parental utilizat pentru ameliorarea sau producerea materialului 
eterogen ecologic și a programului de control al producției proprii utilizat de operatorul în cauză, 
cu o trimitere la practicile menționate la alineatul (2) litera (a) și, după caz, la alineatul (2) 
litera (c); 

(d) o descriere a practicilor de gestionare și selecție utilizate în exploatație, cu o trimitere la 
alineatul (2) litera (b) și, după caz, a materialului parental, cu o trimitere la alineatul (2) litera (c); 

(e) o trimitere la țara de ameliorare sau de producție, inclusiv informații privind anul de producție și 
descrierea condițiilor pedoclimatice. 

(2)   Materialul menționat la alineatul (1) poate fi generat utilizând una dintre următoarele tehnici: 
(a) încrucișarea mai multor tipuri diferite de material parental, utilizând protocoale de încrucișare 

pentru a produce materiale eterogene organice diverse prin amestecarea descendenților, 
semănarea repetată și expunerea stocului la selecția naturală și/sau umană, cu condiția ca 
materialul respectiv să prezinte un nivel ridicat de diversitate genetică care este în conformitate 
cu articolul 3 punctul 18 din Regulamentul (UE) 2018/848; 

(b) practici de gestionare în cadrul exploatațiilor, inclusiv selecția, stabilirea sau întreținerea 
materialului, care se caracterizează printr-un nivel ridicat de diversitate genetică în conformitate 
cu articolul 3 punctul 18 din Regulamentul (UE) 2018/848; 

(c) orice altă tehnică utilizată pentru ameliorarea sau producția de material eterogen ecologic, ținând 
seama de caracteristicile specifice ale propagării. 

 
4. Cerințe privind identitatea loturilor de semințe de material de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic (Articolul 5  Regulamentul delegat (UE) 2021/1189) 
Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic trebuie să poată fi identificat pe 
baza tuturor elementelor următoare: 
1. materialul parental și schema de producție utilizată în încrucișare pentru crearea materialului 

eterogen ecologic, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) litera (a) sau, după caz, la 
articolul 4 alineatul (2) litera (c), sau istoricul materialului și practicile de gestionare în cadrul 
exploatației, inclusiv dacă selecția a avut loc în mod natural și/sau prin intervenție umană, în 
cazurile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la articolul 4 alineatul (2) litera (c); 

2. țara de ameliorare sau de producție; 
3. caracterizarea caracterelor-cheie comune și a eterogenității fenotipice ale materialului. 
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5. Cerințe privind calitatea sanitară, puritatea analitică și capacitatea de germinare a materialului de 
reproducere a plantelor din material eterogen ecologic (Articolul 6  Regulamentul delegat (UE) 
2021/1189) 
(1) Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic respectă dispozițiile 
Regulamentului (UE) 2016/2031, ale regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al 
Comisiei și ale celorlalte acte relevante adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2031 în ceea 
ce privește prezența și măsurile împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a 
organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare 
reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune. 
(2) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la speciile de plante furajere enumerate la articolul 2 alineatul (1) litera A din 
Directiva 66/401/CEE, se aplică următoarele dispoziții: 
(a) punctul 1 și ultima coloană din tabelul de la punctul 5 din anexa I la Directiva 66/401/CEE, și 
(b) secțiunea I punctele 2 și 3 și secțiunea III din anexa II la Directiva 66/401/CEE. 
(3) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la speciile de cereale enumerate la articolul 2 alineatul (1) litera A din Directiva 
66/402/CEE, se aplică următoarele dispoziții: 
(a) punctul 1 și ultima coloană din tabelul de la punctul 6 din anexa I la Directiva 66/402/CEE; 
(b) al treilea, al șaselea, al zecelea, al treisprezecelea, al șaisprezecelea, al douăzecilea și al 

douăzeci și unulea rând din tabelul de la punctul 2 litera A și punctul 2 litera B din anexa II la 
directiva menționată, 

(c) ultima coloană din tabelul de la punctul 3 din anexa II la directiva menționată; 
(d) al treilea și al șaselea rând din tabelul de la punctul 4 din anexa II la directiva menționată. 
(4) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic viticol în sensul Directivei 68/193/CEE, se aplică următoarele dispoziții: 
(a) secțiunile 2, 3, 4, 6 și 7 și punctul 6 din secțiunea 8 din anexa I la Directiva 68/193/CEE; 
(b) anexa II la Directiva 68/193/CEE, cu excepția punctului I subpunctul 1. 
(5) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la plante ornamentale în sensul Directivei 98/56/CE, se aplică articolul 3 din 
Directiva 93/49/CEE . 
6) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la sfeclă în sensul Directivei 2002/54/CE, se aplică punctele A(1), B(2) și B(3) 
din anexa I la directiva respectivă. 
(7) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la speciile de legume enumerate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2002/55/CE, se aplică punctele 2 și 3 din anexa II la directiva respectivă. 
(8) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la cartofi de sămânță în sensul Directivei 2002/56/CE, se aplică dispozițiile 
pentru cea mai joasă categorie de cartofi de sămânță de la punctul 3 din anexa I și din anexa II. 
(9) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen 
ecologic provenit de la plante oleaginoase și pentru fibre enumerate la articolul 2 alineatul (1) 
litera (b) din Directiva 2002/57/CE, se aplică următoarele dispoziții: 
(a) punctul 1 și ultima coloană din tabelul de la punctul 4 din anexa I la Directiva 2002/57/CE; 
(b) tabelul de la punctul I subpunctul 4 litera A din anexa II, cu excepția cerințelor pentru semințele 

de bază de Brassica spp. și Sinapis alba, precum și ultima coloană din tabelul de la punctul I 
subpunctul 5 din anexa II la Directiva 2002/57/CE. 

(10) Pentru producția și comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume 
din material eterogen ecologic, altele decât semințele, în sensul Directivei 2008/72/CE, se aplică 
articolele 3 și 5 din Directiva 93/61/CEE a Comisiei . 
(11) Pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe în sensul Directivei 
2008/90/CE, se aplică următoarele dispoziții: 
(a) articolul 23, cu excepția alineatului (1) litera (b), articolele 24, 26, 27 și 27a din Directiva de 

punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei ; 
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(b) anexele I, II și III și cerințele privind materialul CAC din anexa IV la Directiva de punere în 
aplicare 2014/98/UE. 

(12)   Alineatele (2)-(11) se aplică numai în ceea ce privește cerințele privind puritatea analitică și 
capacitatea de germinare pentru semințe și cerințele de calitate și sănătate pentru alte materiale de 
înmulțire, însă nu în ceea ce privește cerințele privind identitatea și puritatea varietală și inspecția în 
câmp pentru identitatea și puritatea varietală a materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic. 
(13)   Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (1)-(12), operatorii pot introduce pe piață semințe 
de material eterogen ecologic care nu îndeplinesc condițiile privind capacitatea de germinare, cu 
condiția ca furnizorul să indice rata de germinare a semințelor respective pe etichetă sau direct pe 
ambalaj. 
 
6. Cerințe privind ambalarea și etichetarea materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic (Articolul 7  Regulamentul delegat (UE) 2021/1189) 
(1)   Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic care nu este conținut în 
ambalaje mici trebuie să fie conținut în ambalaje sau recipiente care sunt închise astfel încât să nu 
poată fi deschise fără a lăsa dovezi de manipulare frauduloasă pe ambalaj sau pe recipient. 
(2)   Operatorul aplică pe ambalajele sau recipientele de semințe sau material de reproducere a 
plantelor din material eterogen ecologic o etichetă în cel puțin una din limbile oficiale ale Uniunii. 
Eticheta respectivă trebuie: 
(a) să fie lizibilă, imprimată sau scrisă pe o față, neutilizată și ușor vizibilă; 
(b) să includă informațiile prevăzute în anexa I la prezentul regulament; 
(c) să fie galbenă, cu o cruce verde în diagonală. 
(3)   În locul unei etichete, informațiile prevăzute în anexa I pot fi tipărite sau scrise direct pe 
ambalaj sau pe recipient. În acest caz, alineatul (2) litera (c) nu se aplică. 
(4)   În cazul ambalajelor mici transparente, eticheta poate fi plasată în interiorul ambalajului, cu 
condiția ca aceasta să fie clar lizibilă. 
(5)   Prin derogare de la alineatele (1)-(4), semințele de material eterogen ecologic conținut în 
ambalaje și recipiente închise și etichetate pot fi vândute utilizatorilor finali în ambalaje nemarcate și 
nesigilate până la cantitățile maxime prevăzute în anexa II, cu condiția ca, la cerere, cumpărătorul 
să fie informat în scris, în momentul livrării, cu privire la specia, denumirea materialului și numărul 
de referință al lotului. 
7. Cerințe privind informațiile care trebuie să fie păstrate de operatori (Articolul 8 Regulamentul 
delegat (UE) 2021/1189) 
(1)   Orice operator care produce sau comercializează material de reproducere a plantelor din 
material eterogen ecologic trebuie: 
(a) să păstreze o copie a notificării transmise în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2018/848, o copie a declarației prezentate în temeiul articolului 39 
alineatul (1) litera (d) și, după caz, o copie a certificatului primit în conformitate cu articolul 35 din 
regulamentul respectiv; 

(b) să asigure trasabilitatea materialului eterogen ecologic în cadrul sistemului de producție, astfel 
cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a) sau, după caz, la articolul 4 alineatul (2) 
litera (c), prin păstrarea informațiilor care permit identificarea operatorilor care au furnizat material 
parental din material eterogen ecologic. 

Operatorul trebuie să păstreze aceste documente timp de cinci ani. 
(2)   Operatorul care produce material de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic 
destinat comercializării înregistrează și păstrează, de asemenea, următoarele informații: 
(a) denumirea speciei și denumirea utilizată pentru fiecare material eterogen ecologic notificat; tipul 

de tehnică utilizată pentru producerea materialului eterogen ecologic, astfel cum se menționează 
la articolul 4; 

(b) caracterizarea materialului eterogen ecologic notificat, astfel cum este prevăzut la articolul 4; 
(c) locul de ameliorare a materialului eterogen ecologic și locul de producție a materialului ecologic 

de reproducere al plantelor din materialul eterogen ecologic, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5; 

(d) aria suprafeței de producție a materialului eterogen ecologic și cantitatea produsă. 
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(3)Organismele oficiale responsabile în conformitate cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 
2008/72/CE și 2008/90/CE trebuie să aibă acces la informațiile menționate la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol. 
 
8. Dispoziții specifice privind comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material 
eterogen ecologic (Articolul 13 Regulamentul 848/2018) 
(1)   Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic poate fi comercializat fără 
respectarea cerințelor privind înregistrarea și fără respectarea categoriilor de certificare a 
materialului de prebază, de bază și certificat sau a cerințelor pentru alte categorii, care sunt 
prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE sau în actele 
adoptate în temeiul directivelor menționate. 
(2)   Materialul de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic menționat la alineatul (1) 
poate fi comercializat în urma unei notificări referitoare la materialul eterogen ecologic, din partea 
furnizorului către organismele oficiale competente menționate în Directivele 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 
2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, utilizând un dosar care să conțină: 
(a) datele de contact ale solicitantului; 
(b) specia și denumirea materialului eterogen ecologic; 
(c) descrierea principalelor caracteristici agronomice și fenotipice care sunt comune în acest grup de 

plante, inclusiv metodele de ameliorare, rezultatele testelor privind caracteristicile respective, țara 
de producție și materialul parental utilizat; 

(d) o declarație a solicitantului privind veridicitatea elementelor menționate la literele (a), (b) și (c); și 
(e) un eșantion reprezentativ. 
Notificarea respectivă se trimite prin scrisoare recomandată sau prin orice alt mijloc de comunicare 
acceptat de organismele oficiale, cu solicitarea confirmării de primire. 
La trei luni de la data indicată pe confirmarea de primire, cu condiția să nu fi fost solicitate informații 
suplimentare sau să nu fi fost comunicat furnizorului un refuz oficial din motive ce țin de un dosar 
incomplet ori de nerespectare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 57, se consideră că 
organismul oficial responsabil a confirmat notificarea și conținutul acesteia. 
După confirmarea expresă sau implicită a notificării, organismul oficial responsabil poate include pe 
o listă materialul eterogen ecologic notificat. Includerea pe listă menționată se face gratuit pentru 
furnizor. 
Includerea pe listă a oricărui material eterogen ecologic se comunică autorităților competente ale 
celorlalte state membre și Comisiei. 
Un astfel de material eterogen ecologic trebuie să respecte cerințele din actele delegate adoptate în 
conformitate cu alineatul (3). 
(3)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 54, acte delegate de 
completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme privind producția și comercializarea 
materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic din anumite genuri sau specii, 
în ceea ce privește: 
(a) descrierea materialului eterogen ecologic, inclusiv metodele de ameliorare și de producție 

relevante și materialul parental utilizat; 
(b) cerințele minime de calitate pentru loturile de semințe, inclusiv identitatea, puritatea specifică, 

capacitatea de germinare și calitatea sanitară; 
(c) etichetarea și ambalarea; 
(d) informațiile și eșantioanele de producție care trebuie să fie păstrate de operatorii profesioniști; 
(e) după caz, întreținerea materialului eterogen ecologic. 

9. Cntroale oficiale (Articolul 10  Regulamentul delegat (UE) 2021/1189) 

Autoritățile competente ale statelor membre sau organismele delegate, în cazul în care autoritățile 
competente au delegat sarcini de control în conformitate cu titlul II capitolul III din Regulamentul 
(UE) 2017/625, efectuează controale oficiale bazate pe riscuri ale producției și comercializării 
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materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic pentru a verifica respectarea 
cerințelor de la articolele 4, 5, 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament. 
Testarea capacității de germinare și a purității analitice se efectuează în conformitate cu metodele 
aplicabile ale Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor. 
In timpul controlului, se verifica  pe langa respectarea cerintelor privind productia ecologica si  
respectarea  normelor tehnice privind  producerea, controlul calitatii si/ sau comercializarea 
materialului de inmultire si plantare legumicol in conformitate cu Ordinul nr. 564/2003 pentru 
aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, 
prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii 
de plante produse şi comercializate pe teritoriul României. 

10. Clasificarea neconformitatlor: 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 AL Comisiei clasifica: ca fiind minore, majore 
sau grave, pe baza criteriilor de clasificare de la articolul 8, atunci când se aplică una sau mai multe 
dintre următoarele situații: 
(a) cazul de neconformitate este minor atunci când: 

(i) măsurile de precauție sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit 
operatorul sunt eficiente; 

(ii) neconformitatea nu afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; 
(iii) sistemul de trasabilitate poate localiza produsul (produsele) afectat (afectate) în lanțul de 

aprovizionare și este posibilă interzicerea introducerii pe piață a produselor cu referire la 
producția ecologică; 

 

(b) cazul de neconformitate este major atunci când: 
(i) măsurile de precauție nu sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit 

operatorul nu sunt eficiente; 
(ii) neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; 
(iii) operatorul nu a corectat în timp util o neconformitate minoră; 
(iv) sistemul de trasabilitate poate localiza produsul (produsele) afectat (afectate) în lanțul de 

aprovizionare și este posibilă interzicerea introducerii pe piață a produselor cu referire la 
producția ecologică; 

 

(c) cazul de neconformitate este grav atunci când: 
(i) măsurile de precauție nu sunt proporționate și adecvate, iar controalele pe care le-a instituit 

operatorul nu sunt eficiente; 
(ii) neconformitatea afectează integritatea produsului ecologic sau în conversie; 
(iii) operatorul nu corectează neconformități majore anterioare sau, în mod repetat, nu corectează 

alte categorii de neconformități; 
(iv) nu sunt disponibile informații din sistemul de trasabilitate pentru a localiza produsul 

(produsele) afectat (afectate) în lanțul de aprovizionare și nu este posibilă interzicerea 
introducerii pe piață a produselor cu referire la producția ecologică. 

 

  
Măsuri 
Autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de control sau organismele de control pot aplica 
una sau mai multe dintre următoarele măsuri, în mod proporționat, categoriilor de cazuri de 
neconformitate enumerate: 
 

Categoria de 
neconformitate 

Măsura 

Minoră Transmiterea de către operator, în termenul stabilit, a unui plan de acțiune în 
vederea corectării neconformității 

Majoră În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, 
nu se face referire la producția ecologică în etichetarea și în publicitatea 
întregului lot sau a întregii serii de producție în cauză [cultura afectată 
(culturile afectate)  
Este necesară o nouă perioadă de conversie 
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Limitarea domeniului de aplicare al certificatului 
Îmbunătățirea punerii în aplicare a măsurilor de precauție și a controalelor pe 
care le-a instituit operatorul pentru a asigura conformitatea 

Gravă În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848, 
nu se face referire la producția ecologică în etichetarea și în publicitatea 
întregului lot sau a întregii serii de producție în cauză [cultura afectată 
(culturile afectate)  
Interzicerea comercializării produselor cu referire la producția ecologică, pe o 
perioadă dată, în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2018/848 
Este necesară o nouă perioadă de conversie 
Limitarea domeniului de aplicare al certificatului 
Suspendarea certificatului 
Retragerea certificatului 

 
11. Întreținerea materialului eterogen ecologic 
Dacă întreținerea este posibilă, operatorul care a notificat autorităților competente materialul 
eterogen ecologic în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să 
păstreze principalele caracteristici ale materialului din momentul notificării acestuia, asigurând 
întreținerea atât timp cât acesta rămâne pe piață. Întreținerea se efectuează în conformitate cu 
practicile acceptate, adaptate la întreținerea unui astfel de material eterogen. Operatorul 
responsabil cu întreținerea ține evidența duratei și a conținutului întreținerii. 
Autoritățile competente trebuie să aibă acces în orice moment la toate evidențele păstrate de 
operatorul responsabil de material, pentru a verifica întreținerea acestuia. Operatorul păstrează 
evidențele respective timp de cinci ani de la data la care materialul de reproducere al plantelor din 
material eterogen ecologic încetează să fie comercializat. 
  

ANEXE: 

Anexa 1. Cerinte privind materialul de propagare vegetativă şi seminţe pentru cultură 

Anexa 2. Metodologia de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru 
producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor 

Anexa 3 Cerinte specifice    pentru  producatorii/ furnizorii de seminte sau material vegetativ 
certificate ecologic 

Anexa 4 Reguli şi norme tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea 
materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele  
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Anexa 1 Cerinte privind materialul de propagare vegetativă şi seminţe pentru cultură 
 
Definiţii in conformitate cu LEGEA Nr. 266/2002(r2) privind producerea, prelucrarea, controlul 
si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si 
inregistrarea soiurilor de plante*) 
1. Samanta inseamna orice material de reproducere sau plantare: seminte, fructe, material saditor 
produs prin orice metode de inmultire, destinat multiplicarii ori pentru productia de consum alimentar 
sau industrial. Materialul saditor inseamna materialul de inmultire si plantare compus din: plante, 
parti ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate inmultirii si productiei de plante destinate plantarii. 
2. Soiul inseamna un grup de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, 
care: 
a)se diferentiaza clar de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter distinct, precis si putin 
fluctuant, ce poate fi definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de 
natura sa dea calitatea de nou (distinctivitate); 
 b)este uniform pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare 
privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama 
de particularitatile de reproducere (uniformitate); 
c)este stabil in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive ori 
la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial 
(stabilitate); 
d)este considerat soi si hibridul cu formele parentale ale acestuia. 
3. Soiul protejat inseamna soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi. 
4. Plantele cuprind plantele agricole si horticole. 
Semintele si materialul saditor din speciile de plante carora li se aplica prevederile legislative, 
precum si regulile aplicabile acestora, dupa caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si 
dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor comunitare in domeniu.  
Termenul samanta cuprinde si materialul saditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole si 
horticole.  
5. Amelioratorul inseamna: 
a)persoana fizica sau juridica care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi; 
b)persoana care a angajat persoana prevazuta la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea 
de creare ori de descoperire de noi soiuri, daca contractul prevede ca dreptul de ameliorator 
apartine celei dintai; 
c)succesorul in drepturi al persoanei prevazute la lit. a) sau b), dupa caz. 
6. Mentinatorul inseamna persoana fizica sau juridica indicata in Registrul soiurilor ca responsabila 
pentru mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in Registrul soiurilor. 
Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana careia amelioratorul i-a transferat acest 
drept printr-o tranzactie legala. 
7. Prelucrarea cuprinde cel putin una dintre urmatoarele operatiuni: conditionarea, incluzand: 
precuratarea, uscarea, curatarea, sortarea, fasonarea, tratarea, dupa caz; formarea loturilor; 
ambalarea si etichetarea, precum si operatiuni auxiliare ca: depozitarea, pastrarea si transportul 
semintelor. 
8. Comercializarea inseamna vanzarea, detinerea in vederea vanzarii, oferta pentru vanzare si 
orice cedare, furnizare sau transfer, in scopul unei exploatari comerciale a semintei la terti, fie ca 
este sau nu este remunerata. 
Nu fac obiectul comercializarii: 
a)livrarea de seminte la organismele oficiale de testare si inspectie; 
b)furnizarea de seminte la prestatorii de servicii in vederea transformarii sau conditionarii, atat timp 
cat prestatorul de servicii nu obtine un drept asupra semintei furnizate astfel; 
c)furnizarea de seminte brute, sub anumite conditii, la prestatorii de servicii, in vederea producerii 
unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminte inmultite pentru 
acest scop (procesare), atat timp cat prestatorul de servicii nu obtine un drept nici asupra semintei 
furnizate, nici asupra produsului recoltei. 
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9. Categoriile de seminte din procesul de producere (multiplicare) sunt definite dupa cum 
urmeaza: 
a)samanta amelioratorului  
b)samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samanta 
amelioratorului,  
c)samanta de baza 
d)samanta certificata inseamna: 
   – in cazul hibrizilor, samanta produsa in loturi de hibridare din samanta de baza si care este 
destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare; 
   – in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru 
consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare specificate pentru semintele  
certificate; 
f)samanta standard de legume inseamna samanta care: 
    – are suficienta identitate si puritate varietala; 
    – este destinata in principal productiei de consum; 
    – corespunde conditiilor din normele in vigoare; 
    – este verificata in postcontrol oficial si corespunde din punctul de vedere al identitatii si puritatii 
varietale; 
g)material standard de vita-de-vie inseamna materialul vegetativ care: 
    – poseda identitate si puritate varietala 
    – este destinat pentru producerea de plante tinere de vita-de-vie sau parti de planta ori pentru 
productia de struguri; 
    – corespunde conditiilor din normele in vigoare; 
    – in urma examinarii oficiale se constata ca indeplineste conditiile de mai sus. 
10. Inregistrarea operatorilor economici inseamna operatiunea de admitere a unei activitati pe 
care un operator economic, persoana fizica sau juridica, doreste sa o efectueze in cadrul obiectului 
sau de activitate, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfasurarii 
respectivei activitati. 
11. Contractul de multiplicare inseamna contractul de prestare de servicii care prevede conditiile 
tehnice si financiare de realizare a productiei de seminte multiplicate, incheiat, in conditiile legii, 
intre proprietarul semintelor destinate multiplicarii sau reprezentantul acestuia si un agricultor 
multiplicator. 
12. Declaratia de multiplicare inseamna cererea persoanelor fizice sau juridice inregistrate pentru 
producerea de seminte, adresata autoritatii de certificare, in vederea admiterii culturii semincere, 
destinata multiplicarii, pentru inspectia in camp. 
13. Supravegherea oficiala inseamna procedura prin care autoritatea competenta urmareste si 
verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatea respectiva 
sa desfasoare o anumita activitate in numele sau. 
14. Monitorizarea oficiala inseamna procedura prin care autoritatea competenta, prin inspectorii 
oficiali, urmareste sistematic procesul de implementare si respectare a legislatiei in vigoare, pe 
parcursul activitatii de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si a materialului 
saditor, inregistreaza si comunica rezultatele catre entitatile direct implicate, in scopul imbunatatirii 
permanente a calitatii serviciului prestat. 
15. Catalogul oficial inseamna Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania. 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor 
legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, in vederea comercializarii 
semintelor si a materialului saditor, precum si testarea, inregistrarea si protectia soiurilor de plante.  
Operatorii economici producatori de seminte inregistrati incheie in scris contracte, conventii sau 
intelegeri cu producatorii agricoli invecinati, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de catre 
acestia a distantelor de izolare fata de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor 
tehnice stabilite.  
Speciile si soiurile care nu sunt inregistrate conform prevederilor alin. (1) pot fi importate din tari 
terte, cu avizul autoritatii oficiale desemnate, astfel:  
a) semintele destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;  
b) semintele destinate testarii in vederea inregistrarii;  
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c) seminte pentru loturi demonstrative;  
d) seminte pentru reclama, promovare si expozitii.  
Controlul, certificarea identitatii si testarea calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, 
monitorizarea si autorizarea operatorilor economici in toate etapele producerii, prelucrarii si 
comercializarii se fac de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin I.N.C.S., prin 
inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare 
I.T.C.S.M.S., si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in 
continuare L.C.C.s.M.S., in conformitate cu regulile, normele tehnice si reglementarile comunitare si 
internationale in vigoare. 
Eliberarea certificatelor internationale pentru semintele din speciile de plante agricole si horticole se 
efectueaza de catre L.C.C.S.M.S. Bucuresti, care este laborator oficial, precum si de alte 
laboratoare ale companiilor de seminte acreditate I.S.T.A. I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. raspund 
pentru documentele oficiale pe care le emit.  
Documentele oficiale privind certificarea calitatii semintelor, cuprinse in legislatia in vigoare, pot fi 
emise doar de laboratoarele autorizate, in conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al 
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.  
Pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, autorizarii, supravegherii, monitorizarii testelor 
de calitate a semintelor si a altor servicii prestate, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor 
odata cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale..  
Categoriile de samanta care se controleaza si pentru care se pot emite certificate oficiale care sa 
ateste identificarea si calitatea acestora, in conditiile prezentei legi, sunt:  
a) samanta prebaza;  
b) samanta baza;  
c) samanta certificata;  
d) samanta comerciala de plante oleaginoase si furajere.  
Categoria de samanta standard se supune unui control oficial in postcontrol pentru verificarea 
identitatii si puritatii varietale. Autoritatea oficiala poate, prin regulile si normele de producere, 
control, certificare si comercializare, sa includa mai multe generatii la categoriile de samanta 
prebaza sau baza ori sa subdivida aceste categorii prin generatii, in conformitate cu reglementarile 
Uniunii Europene si ale organismelor internationale in domeniu la care Romania este parte sau cu 
reguli nationale, dupa caz.  
Este interzisa comercializarea semintelor care nu respecta regulile si normele in vigoare, inclusiv 
cele de ambalare, inchidere, sigilare si etichetare.  
Se interzice de asemenea impunerea altor restrictii de comercializare a semintelor, in ceea ce 
priveste caracteristicile acestora, conditiile de examinare, marcare si inchidere, decat cele 
prevazute de prezenta lege sau de alte reglementari specifice in vigoare.  
Pentru anumite specii sau grupe de specii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in 
conformitate cu procedurile Uniunii Europene, poate aproba, pentru micii producatori ale caror 
productie si comercializare sunt destinate utilizatorilor finali si care nu sunt implicati profesional in 
producerea de material de inmultire, sa comercializeze pe piata locala material care nu satisface 
cerintele generale privind ambalarea, sistemul de inchidere si etichetare, fara a aduce prejudicii 
reglementarilor de carantina fitosanitara si cu garantarea calitatii acestora.  
În vederea obţinerii de material de înmulţire vegetativă şi seminţe pentru cultură certificate ecologic, 
planta mamă, în cazul seminţelor, şi planta parentală, în cazul materialului de înmulţire vegetativ, 
trebuie să fi fost obţinute în conformitate cu normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, 
Regulamentului (UE) timp de minim o generaţie sau, în cazul culturilor perene, timp de două 
sezoane de vegetaţie.  
În conformitate cu Ordinul 900/ 06.09.2013, se constituie baza de date, electronică, cu varietăţile de 
seminţe şi cartofi de sămânţă, obţinute prin metoda de producţie ecologică, disponibile pe teritoriul 
României. Baza de date este accesibilă publicului pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, secţiune alocată sectorului agricultura ecologică, unde sunt prezentate şi informaţiile 
necesare pentru utilizarea bazei de date, cadrul legal şi alte informaţii de interes.  
În conformitate cu Ordinul 900/ 06.09.2013, art. 5, furnizorii de seminţe şi/ sau cartofi de sămânţă 
obţinute prin metoda de producţie ecologică se înregistrează la direcţiile pentru agricultură judeţene 
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şi a municipiului Bucureşti, prin completarea formularului cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul 900/ 
06.09.2013. În cazul operatorilor care solicită certificare pentru domeniul Material de propagare 
vegetativ şi seminţe pentru cultură, este nevoie de evaluarea acestei activităţi.  
La evaluare, operatorul are obligaţia de a face disponibile următoarele documente specifice emise 
de către instituţiile de profil, autorizate în acest sens ( ex. I.T.C.S.M.S.):  
- Autorizaţia pentru producerea şi/ sau prelucrarea şi/ sau comercializarea seminţelor, cu viza 
anuală 
- Declaraţie de multiplicare  
- Act de garantare a autenticităţii pentru soiul solicitat  
- Certificat de atestare profesională pentru reprezentatul unităţii  
- Documentul de inspecţie în câmp, întocmit de reprezentanţii I.T.C.S.M.S  
- Buletin oficial de analiză  
- Documentul oficial de certificare al lotului de sămânţă / material de propagare vegetativ rezultat  
- Model eticheta emisă de I.T.C.S.M.S. 
 
 
Anexa 2. Metodologia de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei 
pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor 
 
1. Ordinul 769 din 21 decembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor 
economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea 
semintelor si materialului saditor) 

Activitatile privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea 
semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre operatori economici autorizati in acest scop 
de autoritatea competenta din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, 
denumit in continuare MAPDR, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si 
materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea 
Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS. 
Producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea de seminte si material 
saditor fara autorizatie de functionare constituie contraventii si intra sub incidenta prevederilor art. 
47, art. 48 lit. b) si ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si 
certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea 
soiurilor de plante.  
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare INCS - Serviciul de selectie 
si calitatea semintelor din cadrul MAPDR, autoritatea competenta din cadrul MAPDR, in 
conformitate cu Legea nr. 266/2002, autorizeaza si retrage autorizatiile operatorilor economici care 
presteaza activitati de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului 
saditor, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, prin ITCSMS si/sau LCCSMS.  
Se inregistreaza si autorizeaza, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetatenie romana avand 
sediul in Romania, precum si cele rezidente in Romania si/sau rezidente in alte state membre, care 
fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are pregatirea 
corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare.  
Cererea tipizata la cerere, se pune la dispozitie solicitantilor de catre ITCSMS si/sau LCCSMS.  
Cererea completata, impreuna cu documentele prevazute in cerere, va fi depusa in doua exemplare 
la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate este amplasat sediul social si/sau 
punctul de lucru al operatorului economic.  
Procedura de autorizare cuprinde:  
A. Verificarea dotarii tehnico-materiale  
B. Atestarea personalului prestatorului de servicii  
C. Eliberarea autorizatiei  
Prin dotare tehnico-materiala necesara se intelege:  
a) materialul biologic destinat multiplicarii ori seminte si material saditor destinat pentru insamantare 
sau plantare;  
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b) terenul agricol sau spatiile de crestere a plantelor de inmultire, corespunzatoare calitativ, 
marimea suprafetelor trebuind sa asigure distantele de izolare si rotatia culturilor, precum si utilajele 
necesare;  
c) spatii de depozitare, conditionare si comercializare, cu utilajele si aparatura necesare satisfacerii 
scopului propus.  
Autorizatia se acorda separat, pe fiecare tip de activitate, eliberandu-se urmatoarele tipuri de 
autorizatii, in urmatoarele conditii:  
a) autorizatia de producere a semintelor si materialului saditor se acorda operatorilor economici 
care multiplica samanta si material saditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform 
normelor in vigoare si operatorilor economici care presteaza servicii de multiplicare a semintelor si 
materialului saditor proprietate a altor operatori economici autorizati in Romania sau firme 
recunoscute de autoritati, organizatii profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin 
contracte de multiplicare; 
b) autorizatia de prelucrare a semintelor si materialului saditor se acorda operatorilor economici 
care efectueaza una sau mai multe operatiuni privind: conditionarea, formarea loturilor, ambalarea, 
inchiderea si etichetarea semintelor si materialului saditor proprietate proprie sau prin contracte de 
prestari de servicii cu alti proprietari, conform normelor in vigoare;  
c) autorizatia de comercializare a semintelor si materialului saditor se acorda operatorilor economici 
care efectueaza operatiuni de comert angro si cu amanuntul, cu samanta si material saditor, in 
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 si ale normelor in vigoare;  
d) autorizatie separata pentru fiecare punct de lucru, care detine baza materiala de producere, 
prelucrare sau comercializare, daca sunt inregistrate oficial la registrul comertului, cu exceptia celor 
care comercializeaza cu amanuntul seminte si material saditor catre beneficiarii finali 
neprofesionisti.  
Pot fi exceptate de la obligativitatea de a fi autorizate persoanele fizice sau juridice, distribuitori 
neprofesionisti de seminte si material saditor, care:  
a) comercializeaza cu amanuntul ambalaje mici de seminte sau plante la bucata sau in ambalaj 
individual, provenite de la furnizori profesionisti, autorizati de ITCSMS sau LCCSMS, cu respectarea 
regulilor si normelor specifice in vigoare, destinate utilizatorilor finali neprofesionisti, in piete si 
magazine al caror obiect principal de activitate nu este comercializarea semintelor si materialului 
saditor;  
b) comercializeaza semintele si materialul saditor in numele lor cu imputernicirea unui furnizor 
angrosist autorizat in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene.  
Furnizorul angrosist autorizat, are urmatoarele obligatii:  
a) este responsabil de calitatea produselor comercializate si de respectarea regulilor si normelor 
tehnice de aplicare a Legii nr. 266/2002;  
b) emite o imputernicire anuala sau pentru anumite perioade pentru fiecare distribuitor intermediar 
care comercializeaza in numele sau, imputernicire disponibila la cererea autoritatilor;  
c) obliga distribuitorii imputerniciti sa tina o evidenta clara a cantitatilor primite si vandute;  
d) tine o lista anuala sau pe anumite perioade, cuprinzand numele, adresa si locul de vanzare ale 
distribuitorilor imputerniciti sa comercializeze in numele sau si sortimentul produselor de vanzare, 
care va fi pusa la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS din judetul in care acesti distribuitori isi 
desfasoara activitatea.  
Nerespectarea prevederilor legale poate atrage retragerea dreptului de comercializare prin 
distribuitori imputerniciti.  
ITCSMS si/sau LCCSMS vor tine evidenta operatorilor economici autorizati, vor supraveghea si vor 
monitoriza pe toata durata autorizarii activitatile acestora.  
Autorizatiile sunt documente cu regim special. 
Autorizatia va purta un numar de ordine care va constitui numarul de cod unic al punctului de lucru 
sau al sediului social al operatorului economic, numar ce va fi inscris pe toate documentele oficiale 
sau ale operatorului economic, eliberate in legatura cu semintele si materialul saditor produse, 
prelucrate sau comercializate de acesta.  
Numarul de cod va fi format asfel: a) prima parte se constituie din initialele judetului, utilizandu-se 
codul national pentru automobile; b) a doua parte va fi formata din 4 cifre incepand de la 0001, 
identificand operatorul economic in ordinea eliberarii autorizatiilor; c) a treia parte va fi formata din 3 



 

17 
REGULI-7-OC/26.10.2022 

 

litere reprezentand: (i) prima litera A - operator economic autorizat pentru producerea semintelor si 
materialului saditor; de exemplu: A00; (ii) a doua litera B - operator economic autorizat pentru 
prelucrarea semintelor si materialului saditor; de exemplu: 0B0; (iii) a treia litera C - operator 
economic autorizat pentru comercializarea semintelor si materialului saditor; de exemplu: 00C.  
Anual, ITCSMS si/sau LCCSMS vor monitoriza activitatea desfasurata de operatorii economici, in 
scopul verificarii indeplinirii continue a cerintelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 266/2002. 
Verificarea se face in baza unei fise de supraveghere si monitorizare a activitatii operatorului 
economic. Verificarea activitatii operatorilor economici se face de catre ITCSMS sau LCCSMS cu 
cel putin 30 de zile inainte de indeplinirea termenului de un an de la precedenta verificare. 
Operatorii economici autorizati au obligatia de a anunta in scris, in termen de 15 zile calendaristice, 
orice modificare intervenita dupa obtinerea autorizatiei. Personalul nou-angajat va fi testat conform 
metodologiei in vigoare.  
Autorizatia acordata in urma inregistrarii si autorizarii unui operator economic pentru producerea, 
prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, dupa caz, poate fi retrasa temporar sau definitiv 
numai de catre autoritatea competenta care a eliberat-o, daca se constata ca au fost incalcate 
obligatiile ce ii revin potrivit art. 5 din Legea nr. 266/2002 sau daca nu mai desfasoara activitatile in 
domeniu timp de 3 ani consecutivi si cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Personalul imputernicit al autoritatii competente din cadrul MAPDR, ITCSMS si LCCSMS poate 
constata nerespectarea conditiilor de autorizare si poate retrage autorizatiile eliberate, in urma 
incheierii unui proces-verbal conform modelului prevazut in anexa nr. 6.  
Retragerea autorizatiei nu exonereaza operatorul economic pentru masurile si contraventiile 
prevazute la art. 47 si 48 din Legea nr. 266/2002.  
Orice decizie a autoritatii competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizatii, trebuie 
motivata corespunzator si poate fi atacata in fata instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun.  
In cazul in care operatorul economic a pierdut autorizatia, acesta este obligat sa o declare nula intro 
publicatie locala sau centrala si sa solicite autoritatii emitente eliberarea unei noi autorizatii.  
Operatorul economic caruia i s-a retras autorizatia poate face contestatie, care va avea urmatorul 
curs: a) catre directorul ITCSMS sau LCCSMS, in termen de 15 zile calendaristice de la data 
incheierii procesului-verbal de retragere temporara sau definitiva a autorizatiei;  
b) directorul ITCSMS sau LCCSMS va analiza contestatia, va verifica si va decide in termen de 5 
zile lucratoare de la data primirii acesteia;  
c) in cazul respingerii contestatiei de catre directorul ITCSMS sau LCCSMS, operatorul economic 
poate depune plangere la autoritatea competenta din cadrul MAPDR in termen de 15 zile 
calendaristice de la data respingerii contestatiei;  
d) autoritatea competenta va solutiona contestatia in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
inregistrarii contestatiei. Decizia autoritatii competente poate fi atacata la instanta de contencios 
administrativ in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
Operatorul economic poate relua procedura de obtinere a autorizatiilor care au fost retrase, dupa 
inlaturarea situatiilor care au impus masura retragerii, cu plata tarifelor aferente.  
ITCSMS sau LCCSMS asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii 
autorizatiei, retragerilor si reautorizarilor. 
 

Anexa 3 Cerinte specifice    pentru  producatorii/ furnizorii de seminte sau material vegetativ 
certificate ecologic 

1. ORDIN nr. 900 din 6 septembrie 2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau 
material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică. 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794 AL COMISIEI din 16 septembrie 2020 de 
modificare a părții I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în 
conversie 
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4. REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

Este constituita la nivel national baza de date, electronică, cu varietăţile de seminţe şi cartofi de 
sămânţă, obţinute prin metoda de producţie ecologică, disponibile pe teritoriul României, denumită 
în continuare baza de date https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-seminte-
ecologice.html.  
Baza de date este accesibilă publicului pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
denumit în continuare MADR, secţiunea alocată sectorului agricultură ecologică, unde sunt 
prezentate şi informaţiile necesare pentru utilizarea bazei de date, cadrul legal şi alte informaţii de 
interes. Anual, MADR va publica pe site-ul propriu o informare privind sistemul şi modalităţile de 
obţinere a informaţiilor cuprinse în baza de date.  
Administrarea bazei de date se face conform prevederilor cuprinse la Articolul 26 4. 
REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 
mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
Baza de date conţine informaţiile prevăzute în formularul din anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.  
Furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică se 
înregistrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în 
continuare DAJ, prin completarea formularului cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. Pentru înregistrare, furnizorii trebuie să facă dovada respectării prevederilor art. 50 
alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, şi anume să prezinte la DAJ:  
a)copia certificatului de conformitate emis pentru furnizor sau pentru ultimul operator, în cazurile în 
care furnizorul nu livrează decât seminţe sau cartofi de sămânţă preambalaţi, care demonstrează 
că au fost supuşi sistemului de control prevăzut  Regulamentul (UE) nr. 2018/848  
b)copia autorizaţiei emisă de Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor (ITCSMS) pentru comercializarea seminţelor şi materialului de înmulţire;  
c)toate informaţiile necesare ; Pentru fiecare varietate înregistrată și pentru fiecare furnizor, baza de 
date menționată la articolul 26 alineatul (1) sau sistemul menționat la articolul 26 alineatul (2) 
litera (a  Reg (UE) 2018/848 conține cel puțin următoarele informații: 
 (a) denumirea științifică a soiului și denumirea varietății;  
(b) numele și detaliile de contact ale furnizorului sau ale reprezentantului acestuia;  
(c) zona în care furnizorul poate livra semințele sau cartofii de sămânță utilizatorului în termenul 
obișnuit necesar pentru livrare; 
(d) țara sau regiunea în care varietatea a fost testată și aprobată în catalogul comun al soiurilor 
speciilor de plante agricole și catalogul comun al soiurilor speciilor de legume astfel cum sunt 
definite în Directiva 2002/53/CE privind catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1) și în 
Directiva 2002/55/CE privind comercializarea semințelor de legume ale Consiliului (2);  
(e) data de la care vor fi disponibile semințele sau cartofii de sămânță;  
(f) numele și/sau codul numeric al autorității sau al organismului de control responsabile cu controlul 
operatorului așa cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2018/848 
Furnizorul informează imediat administratorul bazei de date în cazul în care vreuna dintre varietățile 
înregistrate nu mai este disponibilă. Modificările se înregistrează în baza de date.  
d)alte documente la solicitarea DAJ, după caz,  
Furnizorul se angajează să actualizeze aceste informaţii la cererea administratorului bazei de date 
sau de fiecare dată când sunt necesare astfel de actualizări, pentru a garanta fiabilitatea 
informaţiilor. Furnizorul este responsabil pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor depuse la 
DAJ.  
În cazul în care furnizorul nu mai este în măsură să ofere la un moment dat un anumit soi, va avea 
obligaţia de a informa în scris DAJ la care s-a înscris, care va actualiza informaţia din baza de date. 
(5)În cazul în care furnizorul nu mai doreşte să furnizeze seminţele, are obligaţia de informa DAJ la 
care s-a înscris, pentru ştergerea furnizorului din baza de date.  

https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-seminte-ecologice.html
https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-seminte-ecologice.html
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Furnizorul informează imediat DAJ la care s-a înscris, în cazul în care vreuna dintre varietăţile 
înregistrate nu mai este disponibilă. DAJ operează modificările în baza de date.  
Furnizorul actualizează aceste informaţii la cererea administratorului bazei de date sau de fiecare 
dată când sunt necesare astfel de actualizări, pentru a garanta fiabilitatea informaţiilor. 
DAJ înregistrează în baza de date informaţiile cuprinse în formularul prevăzut la anexa din 
prezentul ordin, depus de furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă, privind varietăţile de 
seminţe şi cartofi de sămânţă, obţinute prin metoda de producţie ecologică, disponibile pe teritoriul 
României.  
DAJ poate refuza cererea de înregistrare a unui furnizor sau poate anula o înregistrare acceptată 
anterior, cu aprobarea autorităţii competente, respectiv MADR, în cazul în care furnizorul nu 
respectă cerinţele stabilite  
Toate speciile pentru care există ofertă de seminţe ecologice pot fi incluse în baza de date.  
Speciile şi varietăţile care se pot introduce în baza de date trebuie să respecte legislaţia comunitară 
şi naţională privind comercializarea seminţelor şi să fie produse conform regulilor de producţie 
ecologică. Soiurile care nu au fost înregistrate în baza de date sunt considerate indisponibile.  
În cazul în care operatorii nu găsesc în baza de date seminţele de care au nevoie se aplică 
prevederile  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794 AL COMISIEI din 16 septembrie 2020 
de modificare a părții I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în 
conversie 

 Înregistrarea furnizorilor în baza de date se face gratuit. 
 
Anexa 4 Reguli şi norme tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea 
materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele  
 
ORDIN nr. 381 din 26 august 2002pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind 
producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, 
altul decât seminţele 

Regulile şi normele tehnice se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului 
calităţii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, 
din următoarele genuri şi specii, precum şi hibrizilor acestora: 
1. Allium ascalonicum - ceapă eşalotă 
2. Allium cepa L. - ceapă 
3. Allium fistulosum L. - ceapă de stufat 
4. Allium porrum L. - praz 
5. Allium sativum L. - usturoi comun 
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - asmăţui 
7. Apium graveolens L. - ţelină 
8. Asparagus officinalis L. - sparanghel 
9. Beta vulgaris L. var. vulgaris - sfeclă de peţiol 
10. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - sfeclă roşie 
11. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. - varză creaţă 
12. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. - conopidă 
13. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. - brocoli 
14. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC - varză de Bruxelles 
15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - varză creaţă de Milano 
16. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC - varză albă 
17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC - varză roşie 
18. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes L. - gulie 
19. Brassica pekinensis (Lour.) Ruper. - varză chinezească 
20. Brassica rapa L. var. rapa - napi 
21. Capsicum annuum L. - ardei 
22. Cichorium endivia L. - cicoare creaţă şi scarola 
23. Cichorium intybus L. (partim) - cicoare industrială, andivă 
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24. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsun et Nakai - pepene verde 
25. Cucumis melo L. - pepene galben 
26. Cucumis sativus L. - castravete 
27. Cucurbita maxima Duchesne - dovleac de copt 
28. Cucurbita pepo L. - dovlecel 
29. Cynara cardunculus L. - cardon 
30. Cynara scolymus L. - anghinare 
31. Daucus carota L. - morcov 
32. Foeniculum vulgare Miller - fenicul 
33. Lactuca sativa L. - salată 
34. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw - tomate 
35. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex AW. Hill - pătrunjel de frunze, pătrunjel de rădăcină 
36. Phaseolus coccineus L. - fasole de Spania 
37. Phaseolus vulgaris L. - fasole 
38. Pisum sativum L. (partim) - mazăre 
39. Raphanus sativus L. - ridichi 
40. Rheum rhabarbarum L. - revent 
41. Scorzonera hispanica L. - scorţonera 
42. Solanum melongena L. - vinete 
43. Spinacia oleracea L. - spanac 
44. Valerianella locusta (L.) Laterr. - fetică 
45. Vicia faba L. (partim) - bob. 

Definirea termenilor utilizaţi 

În cadrul prezentelor reguli şi norme tehnice termenii utilizaţi se definesc astfel: 
a) materialul de înmulţire: părţi ale plantei şi tot materialul plantei, incluzând portaltoiul destinat 
pentru înmulţire şi pentru producţia de legume; 
b) materialul de plantare: plante întregi şi părţi de plante, incluzând componente ale plantelor altoite, 
destinate plantării pentru producţia de legume; 
c) furnizor sau agent economic: orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară cel puţin una 
dintre următoarele activităţi profesionale privind materialul de înmulţire şi plantare: reproducere, 
producere, prelucrare, menţinere şi/sau tratare şi comercializare la intern, import sau export; 
d) comercializare: cantităţile disponibile sau din stoc, prezentate sau oferite pentru vânzare, 
vânzarea şi/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă, a materialului de înmulţire sau 
plantare; 
e) autoritatea oficială responsabilă: autoritate unică şi centrală, creată sau desemnată, aflată sub 
controlul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi responsabilă cu problemele de 
asigurare a calităţii: 
(i) autoritatea centrală desemnată din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi 
responsabilă de problemele privind calitatea este Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, 
denumită în continuare INCS, conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea 
soiurilor de plante; 
(ii) autorităţile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii naţionale centrale, sunt: 
inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare 
ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în 
continuare LCCSMS; 
f) măsuri oficiale: măsuri luate de autoritatea oficială responsabilă; 
g) inspecţie oficială: inspecţia efectuată de autoritatea oficială responsabilă; 
h) document oficial: document întocmit de autoritatea oficială responsabilă sau sub 
responsabilitatea sa; 
i) lot: un număr de unităţi dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea compoziţiei şi a 
originii sale; 

https://lege5.ro/Gratuit/gqytenzr/definirea-termenilor-utilizati-reguli?dp=gizdkobwgq3tq
https://lege5.ro/Gratuit/gm4doojr/legea-nr-266-2002-privind-producerea-prelucrarea-controlul-si-certificarea-calitatii-comercializarea-semintelor-si-a-materialului-saditor-precum-si-testarea-si-inregistrarea-soiurilor-de-plante?d=2022-08-01
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j) laborator: entitate publică sau privată ce desfăşoară o activitate de analiză şi diagnosticare 
propriu-zisă, iar rezultatele testelor efectuate permit furnizorului să îşi monitorizeze calitatea 
producţiei. 
Obligaţiile furnizorului 
(1) Furnizorii înregistraţi pentru producerea materialului de înmulţire şi plantare legumicol vor lua 
toate măsurile pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli şi norme tehnice în toate etapele 
de producere, prelucrare şi de comercializare a materialului de înmulţire şi plantare legumicol. 
(2) Furnizorii trebuie să fie înregistraţi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor 
economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea 
seminţelor şi materialului săditor. 
(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) furnizorii efectuează prin personalul propriu acreditat 
sau prin personalul oficial al autorităţii verificări având la bază următoarele principii: 
a) identificarea punctelor critice din procesul de producţie, pe baza metodelor utilizate; 
b) elaborarea şi implementarea unor metode de monitorizare şi verificare a punctelor critice ale 
procesului de producţie prevăzute la lit. a); 
c) ridicarea probelor pentru efectuarea analizelor într-un laborator acreditat; 
d) înregistrarea datelor şi documentelor referitoare la prevederile lit. a), b) şi c), în formă scrisă sau 
în alte forme durabile, ţinerea evidenţei producţiei şi comercializării într-un registru de intrări şi ieşiri, 
conform modelului prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 253/2002, 
care să fie la dispoziţia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente şi înregistrări vor fi 
păstrate cel puţin 2 ani, dar nu mai puţin decât prevăd dispoziţiile ITCSMS sau LCCSMS, în funcţie 
de particularităţile procesului de producţie. Furnizorii a căror activitate se limitează doar la 
comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, produs şi ambalat de alţi furnizori, 
trebuie să ţină doar evidenţa operaţiunilor de cumpărare şi de vânzare a acestui material în registrul 
de intrări şi ieşiri. 
(4) Dacă în urma verificărilor sau a altor informaţii de care dispun furnizorii prevăzuţi la alin. (1) 
descoperă prezenţa unuia sau mai multor organisme dăunătoare care fac 
obiectul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile 
de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, sau a 
organismelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reguli şi norme tehnice, în măsura 
în care afectează calitatea materialului, furnizorii sunt obligaţi să informeze autoritatea fitosanitară şi 
ITCSMS sau LCCSMS şi să adopte măsurile pe care aceste autorităţi le recomandă sau orice 
măsură necesară reducerii riscului răspândirii organismelor dăunătoare menţionate. Furnizorii ţin 
într-un registru evidenţa apariţiei organismelor dăunătoare în unităţile lor şi a tuturor măsurilor luate 
pentru combaterea acestora. 
Furnizorii efectuează personal sau prin intermediul personalului oficial controale având ca obiectiv 
următoarele reguli şi condiţii:. 
a) luarea în considerare, în permanenţă, a următoarelor puncte critice, după caz: 
1. planul, schiţa, metoda de cultură; 
2. calitatea materialului de înmulţire şi plantare legumicol folosit pentru începerea procesului de 
producţie; 
3. însămânţarea, plantarea, repicarea, repicarea la cuburi nutritive şi plantarea materialului de 
înmulţire; 
4. îndeplinirea condiţiilor de stare fitosanitară; 
5. îngrijirea culturii; 
6. operaţiunile de înmulţire; 
7. măsuri luate pentru protecţia soiului şi măsuri de igienă; 
8. tratamente; 
9. operaţiunile de recoltare, ambalare; 
10. păstrare, depozitare; 
11. transport; 
12. administrare, prin care se înţelege: 
(i) locul unde se află parcelele pentru însămânţat sau plantat; 

https://lege5.ro/Gratuit/gqytenzr/obligatiile-furnizorului-reguli?dp=gizdkobwgq4tk
https://lege5.ro/Gratuit/gm2tinjs/ordinul-nr-253-2002-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-inregistrarea-agentilor-economici-persoane-fizice-si-juridice-pentru-producerea-prelucrarea-si-sau-comercializarea-semintelor-si-materialului-?d=2022-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsnbw/metodologia-privind-inregistrarea-agentilor-economici-persoane-fizice-si-juridice-pentru-producerea-prelucrarea-si-sau-comercializarea-semintelor-si-materialului-saditor-din-14062002?d=2022-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gmztaojq/norma-metodologica-de-aplicare-a-ordonantei-guvernului-nr-136-2000-privind-masurile-de-protectie-impotriva-introducerii-si-raspandirii-organismelor-de-carantina-daunatoare-plantelor-sau-produselor-veg?d=2022-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsnjy/ordonanta-nr-136-2000-privind-masurile-de-protectie-impotriva-introducerii-si-raspandirii-organismelor-de-carantina-daunatoare-plantelor-sau-produselor-vegetale-in-romania?d=2022-08-01
https://lege5.ro/Gratuit/gmydgnrz/hotararea-nr-1030-2001-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-ordonantei-guvernului-nr-136-2000-privind-masurile-de-protectie-impotriva-introducerii-si-raspandirii-organismelor-de-carant?d=2022-08-01
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(ii) originea materialului, toate fazele de multiplicare, de control, de ridicare a probelor, ca şi 
rezultatele lor; 
(iii) cui i-a livrat fiecare dintre loturile aprobate, menţionând numele, adresele şi datele respective şi 
toate celelalte activităţi efectuate de către furnizor; 
b) ţinerea însemnărilor în registrul de intrări şi ieşiri cu privire la informarea completă a persoanelor 
oficiale, despre sămânţă, plante sau alte obiecte: 
1. cumpărate pentru păstrare sau plantare pe teren; 
2. aflate în producţie sau livrate la beneficiari; 
3. tratamente chimice aplicate plantelor şi menţinerea documentelor respective cel puţin un an; 
Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau 
alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje 
publicitare. 
c) menţinerea de către furnizor, prin personalul acreditat sau prin intermediul unui responsabil numit 
de el, a legăturii cu autoritatea oficială şi răspunderea în faţa persoanei oficiale cu referire la 
calitatea şi starea fitosanitară a materialului de înmulţire şi plantare legumicol; 
d) executarea inspecţiilor vizuale necesare şi la date corespunzătoare, în condiţiile admise şi 
acceptate de persoana oficială; 
e) asigurarea permanentă de către furnizor că ridicarea probelor se face conform metodologiilor şi 
standardelor în vigoare; 
f) asigurarea de către furnizor, în orice moment, a accesului liber al persoanelor oficiale, în special 
pentru inspecţie şi/sau luarea probelor, precum şi accesul la însemnările şi documentele prevăzute 
la lit. b), în toate sectoarele de producţie sau ale laboratorului, pentru ca aceste persoane oficiale să 
se asigure că prevederile prezentelor norme şi reguli tehnice sunt respectate de furnizor; 
g) punerea la dispoziţie de către furnizor persoanei oficiale a tuturor datelor, documentelor şi 
informaţiilor referitoare la materialul de înmulţire şi plantare legumicol de care dispune sau 
permiterea persoanei oficiale să facă investigaţiile pe care aceasta le consideră necesare; 
h) identificarea de către furnizor, în câmp, în timpul vegetaţiei sau la recoltare, în timpul sortării, 
ambalării şi al păstrării materialului de înmulţire şi plantare legumicol. Acesta va elimina toate 
plantele netipice din punctul de vedere al autenticităţii şi calităţii materialului de înmulţire şi plantare 
legumicol; 
i) asigurarea echipamentului tehnic corespunzător al furnizorului astfel încât producţia, ambalarea, 
păstrarea şi depozitarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol să se poată realiza într-o 
manieră adecvată obţinerii unui material de calitate corespunzătoare; 
j) comercializarea de către furnizor a materialului pe loturi, etichetat şi marcat corespunzător, în 
respectul şi protecţia beneficiarului; 
k) asigurarea altor cooperări cu persoanele oficiale. 

Acreditarea activităţilor furnizorului 
(1) Acreditarea personalului furnizorului înregistrat pentru producerea în vederea comercializării şi 
comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol se fac de către autoritatea oficială, 
respectiv ITCSMS şi LCCSMS, după ce a verificat dacă metodele de producţie şi aplicarea acestora 
sunt conforme cu prezentele reguli şi norme tehnice. 
(2) Acreditarea personalului pentru inspecţie în câmp şi ridicări de probe se efectuează cu 
respectarea condiţiilor şi procedurilor de acreditare în vigoare, adaptate la activităţile specifice 
reglementate de prezentele reguli şi norme tehnice. 
(3) Acreditarea laboratorului se efectuează de autoritatea oficială, cu respectarea condiţiilor şi 
procedurilor de acreditare în vigoare şi dacă metodele folosite şi dotările laboratoarelor corespund 
prevederilor în vigoare pentru activităţile de analiză. 
(4) Acreditarea activităţilor furnizorului se concretizează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la 
art. 3 şi 4 şi dacă este asigurat managementul calităţii prin personal calificat care să urmărească, să 
remedieze şi să răspundă în faţa autorităţii oficiale de luarea măsurilor necesare realizării şi 
respectării prevederilor legale. 
(5) Acreditarea trebuie reînnoită dacă furnizorul se decide să execute alte activităţi decât cele 
pentru care a fost acreditat. 
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(6) Până la acreditarea personalului şi a laboratorului furnizorului, verificările, prelevarea probelor, 
analizele şi eliberarea documentelor se efectuează de personalul ITCSMS sau LCCSMS. 
(7) După acreditare persoana oficială va supraveghea şi va monitoriza furnizorul pentru a se 
asigura că acesta continuă să ia în considerare punctele critice din procesul de producţie şi să 
respecte prezentele reguli şi norme tehnice. 

Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor 
(1) Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor înregistraţi pentru producerea materialului de 
înmulţire şi plantare legumicol, a unităţilor lor producătoare şi a laboratoarelor se efectuează de 
către ITCSMS sau LCCSMS, în cazul în care verificările procesului de producţie, prelucrare, analiza 
calităţii şi cea fitosanitară sunt efectuate de furnizor însuşi prin personalul şi laboratorul propriu 
acreditat. 
(2) Autoritatea oficială supraveghează şi monitorizează furnizorii şi unităţile lor, având în vedere 
natura activităţii acestora, pe baza principiilor pe care trebuie să le îndeplinească conform art. 3 şi 
4, precum şi a altor prevederi ale prezentelor reguli şi norme tehnice sau a altor reglementări în 
vigoare. 
(3) Persoana oficială supraveghează şi monitorizează furnizorii pentru stabilirea şi implementarea 
metodelor de verificare a punctelor critice menţionate la art. 4 şi se asigură că aceste metode sunt 
avute în vedere de către furnizor, urmărind în special: 
a) disponibilitatea, fidelitatea şi folosirea metodelor existente pentru verificarea fiecăruia dintre 
punctele critice menţionate la art. 4 lit. a); 
b) siguranţa (exactitatea) acestor metode; 
c) dacă metodele sunt potrivite pentru o evaluare corectă a conţinutului producţiei şi comercializării, 
inclusiv aspectele administrative; 
d) competenţa personalului furnizorului de a efectua verificările. 
(4) Persoana oficială va supraveghea şi va monitoriza furnizorul la ridicarea probelor pentru analiză 
într-un laborator acreditat, conform art. 3 alin. (2) lit. c), pentru a se asigura că: 
a) se iau probe în diferite faze ale producţiei, la intervalele stabilite de persoana oficială, atunci când 
metodele de producţie au fost stabilite în timpul verificării pentru acreditare; 
b) probele sunt luate după metode tehnice corecte şi folosind procedee sigure privind felul 
analizelor de efectuat; 
c) probele sunt luate de personal acreditat; şi 
d) analizele sunt efectuate într-un laborator acreditat în acest scop. 
(5) Persoana oficială va executa regulat, cel puţin o dată pe an, în momentele cele mai potrivite, 
supravegherea şi monitorizarea activităţilor şi dotărilor, luând în considerare natura specifică a 
activităţii sau activităţilor furnizorului. 
(6) În urma fiecărei inspecţii persoana oficială va consemna rezultatele şi concluziile sale, iar înainte 
de începerea comercializării, eventual după efectuarea remedierilor necesare, va decide dacă 
materialul se aprobă sau se respinge de la comercializare, întocmind un raport de control prin care 
anunţă imediat furnizorul, în scris, iar acest raport va fi luat la cunoştinţă de conducerea furnizorului. 

(1) În caz de respingere de la comercializare a materialului sau a unei părţi a materialului, 
conducerea furnizorului poate cere reinspecţia, adresând solicitarea la ITCSMS sau LCCSMS, în 
maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial. 
(2) Inspectorul-şef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai târziu de 3 zile de când 
solicitarea reinspecţiei a fost primită de către autoritatea oficială, să organizeze efectuarea 
reinspecţiei. După efectuarea acesteia conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului 
raportul întocmit în urma reinspecţiei. 
(3) În cazul în care furnizorul contestă decizia luată în urma reinspecţiei, litigiul se rezolvă de INCS 
pe baza documentelor sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi şi constatările efectuate de alţi 
specialişti. Decizia luată de INCS este definitivă. 
(1) Dacă în timpul inspecţiei, reinspecţiei sau litigiului se stabileşte că materialul de înmulţire şi 
plantare legumicol nu întruneşte condiţiile prezentelor reguli şi norme tehnice, lotul sau materialul în 
cauză respins este interzis de la comercializare. 
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Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau 
alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje 
publicitare. 
(2) Dacă materialul de înmulţire şi plantare legumicol este respins conform alin. (1), furnizorul 
anunţă în scris, în timp util, autoritatea oficială despre intenţia de schimbare a destinaţiei sau despre 
distrugere, precizând modul, data şi ora de efectuare a acestora, la care trebuie să participe un 
reprezentant al autorităţii oficiale. 
În cazul în care furnizorul solicită control oficial pentru producere, prelucrare şi comercializare, în 
urma căruia se eliberează documente oficiale, supravegherea şi monitorizarea furnizorului de către 
autoritatea oficială se limitează la urmărirea respectării cerinţelor prevăzute în documentele oficiale 
pe perioada producerii, procesării, păstrării şi comercializării materialului legumicol. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire şi plantare legumicol 
Furnizorul poate comercializa materialul de înmulţire şi plantare legumicol numai dacă acesta 
îndeplineşte condiţiile specificate în prezentele reguli şi norme tehnice. 
(1) Materialul trebuie, cel puţin la o inspecţie vizuală, să fie efectiv liber de organismele dăunătoare 
calităţii sau de simptomele acestora, care reduc utilitatea materialului legumicol de înmulţire şi 
plantare, şi în special să fie liber de acele organisme dăunătoare cuprinse în anexa nr. 2 la 
prezentele reguli şi norme tehnice, în ceea ce priveşte genurile şi speciile enumerate. 
(2) Orice material de înmulţire şi plantare legumicol care prezintă semne vizibile sau simptome 
specifice ale organismelor dăunătoare menţionate la alin. (1) trebuie tratat corespunzător imediat 
după apariţie, în faza de creştere a culturii, sau, dacă este cazul, va fi eliminat. 
(3) Prezenţa organismelor dăunătoare trebuie să fie cât mai redusă astfel încât să nu fie afectată 
valoarea de utilizare a materialului legumicol. Materialul trebuie să îndeplinească, acolo unde este 
cazul, condiţiile de stare fitosanitară prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001. 
(4) Materialul trebuie să aibă identitate şi puritate în ceea ce priveşte genul şi specia şi trebuie să 
aibă, de asemenea, o suficientă identitate şi puritate varietală. 
(5) Materialul trebuie să fie efectiv liber de orice defecte care afectează calitatea lui ca material de 
înmulţire sau plantare. 
(6) Verificările din perioada de vegetaţie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reguli şi norme 
tehnice. 
(7) Vigoarea şi dimensiunile materialului trebuie să fie satisfăcătoare în ceea ce priveşte utilitatea lui 
ca material de înmulţire şi plantare legumicol; în plus, raportul dintre rădăcini, tulpină şi frunze 
trebuie să corespundă scopului de utilizare propus. 
(8) Materialul parental de origine al materialului de înmulţire şi plantare legumicol trebuie să 
satisfacă condiţiile prevăzute în prezentul capitol. 
(1) Intenţia de producere în vederea comercializării a materialului de înmulţire şi plantare legumicol 
se anunţă de către furnizor printr-un document numit "Declaraţie de multiplicare", cu menţiunile 
stabilite de INCS, pentru a fi luat în evidenţă de către ITCSMS sau LCCSMS în scopul 
supravegherii şi monitorizării. Declaraţia de multiplicare iniţială sau o nouă declaraţie va cuprinde 
elementele privind identificarea loturilor care rezultă, ambalarea, etichetarea, intenţia de a amesteca 
(mixtura) unele loturi, după caz. 
(2) În urma unei inspecţii oficiale a materialului de înmulţire şi plantare, persoana oficială va întocmi 
un raport de control conform modelului stabilit de INCS, prin care stabileşte dacă materialul 
corespunde regulilor şi normelor în vigoare sau măsurile de remediere necesare ori dacă se 
respinge de la comercializare. 

Comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol- 
Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau 
alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje 
publicitare. 
(1) Materialul de înmulţire şi plantare legumicol poate fi comercializat numai de furnizori înregistraţi 
pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea materialului de 
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înmulţire şi plantare legumicol şi care respectă condiţiile prevăzute de prezentele reguli şi norme 
tehnice. 
(2) În timpul creşterii sau în timpul mutării (separării) şi ambalării materialul parental legumicol şi cel 
de înmulţire şi plantare vor fi ţinute în loturi separate, bine identificate. 
(3) În cazul comercializării de material de înmulţire şi plantare legumicol de origine diferită în 
amestec, furnizorul va ţine evidenţa şi va înregistra într-un registru următoarele date: compoziţia 
lotului şi originea fiecărei componente individuale care compune lotul, menţionând totodată acest 
lucru pe documentele de livrare. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se supun inspecţiei oficiale. 
(5) Autoritatea oficială, în cadrul supravegherii şi monitorizării, va inspecta oficial materialul 
legumicol în timpul producerii, prelucrării şi comercializării, prin ridicarea şi verificarea de probe, în 
conformitate cu normele şi regulile în vigoare. 
(1) Materialul legumicol va fi comercializat numai în loturi suficient de omogene, corespunzător 
cerinţelor prezentelor reguli şi norme tehnice, şi însoţit de documentele eliberate de furnizor. Dacă 
există şi un document al autorităţii oficiale, acesta se va menţiona separat de documentul 
furnizorului. 
(2) Materialul de înmulţire şi plantare legumicol trebuie ambalat, închis, etichetat şi sigilat, potrivit cu 
natura materialului, astfel încât să nu poată fi înlocuit sau deteriorat. 
(3) Materialul legumicol va fi comercializat însoţit de un document de calitate al furnizorului, şi 
anume "Certificat de calitate" şi/sau eticheta furnizorului, care nu au mai fost folosite anterior şi care 
trebuie să conţină următoarele informaţii: 
a) indicarea "Calitate România"; 
b) indicarea autorităţii oficiale responsabile sau codul distinct al acesteia; 
c) numărul de înregistrare sau acreditare; 
d) numele furnizorului; 
e) numărul lotului sau numărul individual al ambalajului; 
f) numărul de referinţă al lotului seminţei de bază în cazul în care materialul legumicol provine direct 
din sămânţă de legume certificată oficial sau din sămânţă standard, conform anexei nr. 2.6 la 
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor şi 
normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea 
calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, 
sfeclă, cartof şi legume. 
g) denumirea comună şi botanică a speciei; 
h) denumirea soiului; în cazul portaltoiului, denumirea varietăţii sau denumirea acestuia; 
i) cantitatea; 
j) data eliberării documentului furnizorului; 
k) în cazul importurilor se va menţiona numele ţării de producţie a materialului. 
(4) În cazul vânzării cu amănuntul către un consumator final, eticheta poate ţine loc de certificat de 
calitate, conţinând informaţii adecvate privind identitatea produsului şi folosirea acestuia. 
(5) La comercializarea angro materialul de înmulţire şi plantare legumicol va fi însoţit de un certificat 
de calitate emis de furnizor, iar ambalajele sau pachetele vor purta eticheta furnizorului. 
(6) Materialul de înmulţire şi plantare din speciile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii 
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, poate circula numai însoţit de paşaport fitosanitar. 
Se exceptează de la prevederile anterior mentionate precum şi de la cele privind controlul şi 
inspecţiile oficiale micii producători a căror producţie şi comercializare de material legumicol sunt 
destinate în totalitate utilizării finale de către persoane neimplicate profesional în producţia de 
material de înmulţire şi plantare legumicol, pe piaţa locală. Micii producători sunt persoane fizice 
care deţin certificat de producător eliberat de primăria locală, care îşi produc singuri material pentru 
propria producţie de legume, iar surplusul îl vând sau distribuie pe piaţa neorganizată din judeţul 
respectiv sau cel mult în judeţele limitrofe. 
În cazul unor dificultăţi temporare privind asigurarea pieţei cu material de înmulţire şi plantare 
legumicol care să îndeplinească cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice, Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor poate admite la comercializare, prin derogare, material produs în condiţii de 
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calitate mai puţin stricte, dar fără a aduce prejudicii condiţiilor fitosanitare prevăzute în Normele 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor 
vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001. 
(1) Materialul de înmulţire şi plantare legumicol care îndeplineşte condiţiile prezentelor reguli şi 
norme tehnice nu va fi supus nici unei restricţii de comercializare în ceea ce priveşte furnizorul, 
normele fitosanitare, mediul de cultură şi modalităţile de inspecţie. 
(2) Comercializarea materialului legumicol dintr-un soi care figurează în cataloagele menţionate la 
art. 1 alin. (3) nu este supusă nici unei restricţii în ceea ce priveşte soiul, cu excepţia celor 
prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice. 
(1) Materialul de înmulţire şi plantare legumicol produs în baza prezentelor reguli şi norme tehnice 
se consideră echivalent cu cel produs în ţările comunitare în conformitate cu prevederile Directivei 
Consiliului nr. 92/33/CEE şi nu este supus altor restricţii de comercializare. 
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va decide dacă materialul de înmulţire şi plantare 
legumicol produs într-o ţară din afara comunităţii şi prezentând aceleaşi garanţii privind obligaţiile 
furnizorului, identitatea, caracteristicile, starea fitosanitară, stadiul de vegetaţie, modalităţile de 
inspectare, ambalarea, marcarea şi închiderea, este echivalent cu materialul de înmulţire şi plantare 
legumicol produs în conformitate cu prevederile şi cerinţele stabilite prin prezentele reguli şi norme 
tehnice. 
(3) Materialul de înmulţire şi plantare legumicol importat în conformitate cu prevederile Ordinului 
MAPR nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi 
fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor şi cu respectarea 
prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind 
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, 
nu este supus nici unei alte restricţii de comercializare. 
(1) ITCSMS şi LCCSMS în colaborare cu Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
(ISTIS) şi autoritatea fitosanitară pot supune la testare şi analiză în perioada de multiplicare, 
menţinere, păstrare şi comercializare, inclusiv în postcontrol, probe luate prin sondaj din materialul 
de înmulţire şi plantare legumicol produs de furnizori sau importat. 
(2) Testele şi analizele prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru a verifica dacă acestea sunt 
conforme cu prevederile prezentelor reguli şi norme tehnice, inclusiv cu cele privind normele 
fitosanitare, precum şi în vederea armonizării metodelor tehnice de examinare. Rezultatele şi 
rapoartele referitoare la testele şi analizele efectuate sunt transmise confidenţial între autorităţile 
prevăzute la alin. (1). 
Pentru supravegherea şi monitorizarea furnizorului, pentru efectuarea verificărilor, analizelor şi a 
eliberării documentelor de control, furnizorul va achita obligaţiile financiare de plată faţă de 
autoritatea oficială, conform normelor în vigoare. 
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