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Copie:  Inspectorilor responsabili de 

certificarea materialului săditor 
 

 

Întru aplicarea coerentă a legislației în domeniul producerii materialului de înmulțire și de 

plantare fructifer, venim cu unele precizări privind modalitățile de certificare a câmpului II și III al 

pepinierei pomicole și de înregistrare la multiplicare a oculărilor efectuate în perioada curentă în 

câmpul I. 

În ceea ce privește certificarea pomilor altoiți în câmpul II, vă reamintim că o procedură 

indispensabilă care presupune examinarea stării culturale a câmpurilor de producere a pepinierei și a 

stării fitosanitare a plantelor, stabilirea autenticității și a purității varietale a pomilor altoiți și 

verificarea registrelor de pepinieră este inspecția în câmp. În perioada august – septembrie, inspectorii 

teritoriali abilitați cu funcția de certificare a materialului săditor trebuie să efectueze cel puțin o 

examinare în pepinierele unde se produce material săditor certificat.  

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 415 din 21.06.2013 pentru aprobarea 

Normei privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și de 

plantare fructifer și în temeiul ordinului directorului ANSA nr. 97 din 24.07.2013 pentru transpunerea 

în practică a HG menționate, vă informăm că rezultatele inspecției în câmp sunt consemnate în scris de 

către inspectorii teritoriali în Documentul de inspecție în câmp, iar altoirile efectuate în pepinieră sunt 

declarate de către producători printr-o Declarație de multiplicare, formulare care au fost deja aprobate 

prin ordinul amintit mai sus și care au fost remise anterior inspectorilor teritoriali.  

În același timp, pentru a veni cu un suport didactic la efectuarea inspecției în câmp și la 

completarea corectă a formularelor menționate, vă remitem în anexă o  instrucțiune metodică destinată 

inspectorilor responsabili de certificarea pepinierei. Instrucțiunea este una cu titlu provizoriu, amintind 

că este în curs de elaborare un Ghid privind certificarea materialului de înmulțire și săditor fructifer, a 

cărui publicare este preconizată pentru finele anului în curs.  

Totodată, vă reamintim că până în data de 01.10.2013, inspectorii teritoriali sunt ținuți să remită 

Direcției Control Semincer un raport care trebuie să conțină setul de copii ale Documentelor de 

inspecție întocmite în anul curent și originalele Declarațiilor de multiplicare cu anexele de rigoare 

(care vor fi aprobate sau respinse, după caz și returnate inspectorilor) și un set de copii ale acestor 

Declarații (fără anexe). 

Cu informații și instrucțiuni suplimentare privind etichetarea materialului săditor și condițiile 

de eliberare a Certificatului de valoare biologică vom veni ulterior. 
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REGULAMENT PROVIZORIU  

PRIVIND ÎNREGISTRAREA LA MULTIPLICARE ȘI INSPECȚIA ÎN CÂMP A  

MATERIALULUI SĂDITOR DE CULTURI FRUCTIFERE 

 
 

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE 

 

Producătorii de material săditor fructifer care solicită Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

serviciul de certificare a materialului de înmulțire și săditor pe care îl produc și care respectă toate rigorile 

cadrului normativ în domeniu obțin un Certificat de valoare biologică pentru producția lor de pepinieră. 

Obținerea acestui certificat este o confirmare oficială din partea autorității de certificare că originea soiului este 

cunoscută și că identitatea acestui soi a fost menținută distinctiv pe toate segmentele producerii și că materialul 

săditor are autenticitate și puritate varietală, este liber de maladii sau dăunători periculoși și este viabil din punct 

de vedere fiziologic. 

Inițial, producătorii înregistrează cultura la multiplicare. La această etapă inspectorul verifică dacă 

soiurile sunt înscrise în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante și/sau dacă descrierea lor este cunoscută de către 

producător. De asemenea, este verificată documentația care confirmă proveniența materialului de înmulțire și se 

ia notă de configurația grafică a sectoarelor de producere a materialului de înmulțire și de plantare. Ulterior, pe 

durata perioadei de vegetație, inspectorul verifică în teren starea culturilor, identitatea și marcarea distinctivă a 

soiurilor, autenticitatea și puritatea genetică a acestor soiuri în plantațiile-mamă și în sectoarele de producere a 

materialului săditor și starea fiziologică și fitosanitară a plantelor.  

Acolo unde sunt identificate neconformități, abateri de la legislația în vigoare sau prezența unor maladii 

sau organisme dăunătoare, inspectorul stabilește prescripții de remediere cu re-examinarea ulterioară a 

sectoarelor respective. Dacă nu sunt respectate prescripțiile înainte anterior, sectoarele în cauză sau pepiniera în 

întregime este respinsă de la certificare în anul de referință. 

 

2. COMPLETAREA FORMULARELOR NOI PENTRU CERTIFICAREA PEPINIEREI POMICOLE 

 

Prin ordinul nr. 97 din 24.07.2013 al directorului ANSA au fost aprobate formularele noi pentru 

certificarea materialului de înmulțire și de plantare fructifer. Modul de completare a acestor formulare a fost 

explicat anterior în cadrul întrunirilor teritoriale cu inspectorii. Mai jos este prezentată modalitatea de formare a 

numerelor de înregistrare a acestor formulare. 

 

Declaraţia de înregistrare a plantaţiei mamă   PM-NS-01 

Declaraţia de multiplicare      DM-NS-01 

Document de inspecţie în câmp     DI-NS-01 

Declaraţie de certificare     DC-NS-01 

Raport de analiză a calităţii exterioare    RA-NS-01 

Certificat de valoare biologică     VB-NS-01 

 

Astfel,  

 

Primul bloc, (ex : DM – Declarație de multiplicare), reprezintă o abreviere a formularului de referinţă 

(excepție: PM – plante mamă); 

Al doilea bloc, ex : NS, reprezintă abrevierea raionului în care se află sectorul de producere; 

Al treilea bloc, ex : 01, este numărul de ordine, numerotarea formularelor făcându-se în funcţie de 

ordinea recepţiei acestora din partea producătorilor.  

 



3. INSTRUCȚIUNI PENTRU EFECTUAREA INSPECȚIEI ÎN CÂMP 

 

Documentarea prealabilă a inspectorului și pregătirea inspecţiei în câmp 

Înainte de efectuarea inspecţiei în câmp, inspectorul se documentează din punct de vedere legislativ şi 

tehnic. Documentarea legislativă constă din revederea actelor legislative și normative în vigoare, care se referă 

la activitatea de producere şi comercializare a materialului de înmulţire şi plantare fructifer. 

Documentarea tehnică  constă din consultarea unor lucrări de specialitate, a standardelor naţionale 

referitoare la materialul de înmulţire şi de plantare fructifer, a descrierii soiurilor de fructe, a procedurilor şi 

intrucţiunilor de lucru, a imaginilor şi descrierilor simptomatice ale atacului patogenilor și a organismelor 

dăunătoare 

 

Efectuarea inspecţiei în câmp 

Inspectorul listează producătorii din partea cărora a recepţionat Declaraţii de multiplicare (în trecut – 

Informații despre ocularea în câmpul 1) şi îşi pregăteşte Programul anual al inspecţiilor pentru raza teritorială 

de care este responsabil. Pentru fiecare pepinieră, inspectorul pregăteşte câte un formular de Document de 

inspecţie în câmp în două exemplare. Data inspecţiei în câmp se stabilește de comun cu agentul economic (şi cu 

cercetătorul științific, dacă este cazul).  

Inspectorul se deplasează în teren la data stabilită, având cu sine dosarul agentului economic, dosar în 

care se conţine Declaraţia de multiplicare și documentele anexate la aceasta plus formularele Documentelor de 

inspecţie în câmp. Agentul economic sau reprezentantul său sunt în drept să fie prezenți la momentul efectuării 

inspecției. 

În cazul inspecţiei efectuate în câmpurile de formare (câmpul II și III), pentru început, inspectorul ia 

cunoştinţă de registrul cu altoirile efectuate şi compară datele din registru cu cele relevate în teren. Inspectorul 

verifică autenticitatea şi puritatea varietală în funcţie de caracteristicile morfologice ale plantei, încercând să 

depisteze posibile erori de identificare ale soiului sau amestecuri de soiuri. Suplimentar la aspectele examinate 

în câmpurile de formare, în cazul plantațiilor de producere a materialului de înmulțire (plantații mamă) este 

stabilită autenticitatea varietală (identitatea soiului) în anul când plantațiile fructifică și în perioada când fructul 

atinge maturitatea de consum. Pentru a stabili identitatea soiului, inspectorul trebuie să se documenteze din 

punct de vedere tehnic suficient de bine în ajunul inspecției în plantația mamă de soiuri (de fructe sau de 

portaltoi). 

În Documentul de inspecţie în câmp, afară de consemnarea informațiilor conform modelului stabilit, se 

înregistrează inclusiv toate neconformităţile constatate în rezultatul inspecţiei şi prescripţiile de remediere a 

acestora. Verificarea eliminării neconformităţilor se face după expirarea perioadei de timp acordată pentru 

remediere, în cadrul unui control ulterior sau printr-o inspecţie suplimentară, în funcţie de decizia inspectorului.  

 

 Examinarea sectoarelor de producere a materialului de înmulțire și de plantare fructifer se efectuează 

conform modelului prezentat mai jos. 

 

a. Amplasarea culturii 

 Inspectorul oficial verifică amplasarea prin examinarea schiţei de ansamblu a culturii şi 

a schiţei parcelei şi compară cu coordonatele existente în teren;  

 În cazul în care datele nu corespund cu datele declarate, se vor lua măsuri pentru 

rectificarea Declaraţiei de multiplicare. 

 

b. Marcarea pe rânduri/ pomi 

 Fiecare rând din fiecare soi/clonă/portaltoi trebuie să fie foarte bine identificat printr-o 

etichetă care să facă referinţă la specie, soi/clonă, portaltoi, etichetele trebuind să fie 

prinse de prima şi ultima plantă (sau producătorul trebuie să posede un registru bine 

ținut din care să poată fi identificat separat fiecare soi în câmpurile de producere a 

materialului săditor). Identitatea soiului poate fi codificată pe teren, sau consemnată 

într-un registru pe care producătorul trebuie să-l prezinte inspectorului la solicitare. 

 

c. Controlul suprafeţelor şi estimarea numărului de plante 

 Evaluarea suprafeţelor declarate se face verificându-se forma parcelelor şi aflându-se 

lungimea şi latura acestor suprafeţe, după care se calculează suprafaţa; 

 Verificarea numărului de plante se face prin stabilirea numărului total de rânduri care se 

înmulţeşte cu numărul mediu de plante pe rând. Pentru aflarea numărului mediu de 



plante pe rând, inspectorul oficial alege puncte de evaluare a producţiei în mod 

randomizat, astfel încât acestea să reprezinte cât mai fidel întregul câmp de formare (un 

punct de evaluare = media de pomi pe 2 porțiuni de rând a câte 10m lungime)  

(ex, pentru un soi avem 8 rânduri;lungimea unui rând = 150 m; în mediu am stabilit că 

avem 40 plante la 10m; astfel obținem: 8 x 40 x (150/10) ; 

 Intensitatea sau numărul de puncte de evaluare se decide în funcţie de mărimea 

plantaţiei şi de uniformitatea acesteia; 

 Stabilirea exactă sau estimarea numărului total de pomi din fiecare soi este obligatorie, 

cantitatea de material săditor constatată în teren fiind și cea pentru care, dacă este 

cazul, va fi eliberat Certificatul de valoare biologică. 

 În cazul plantațiilor-mamă, producţia evaluată rezultă din media determinărilor 

efectuate, raportată la suprafaţa sau numărul de plante. 

 

d. Distanţe de izolare 

 Distanţele de izolare, în cazul plantelor certificate din punct de vedere virotic, trebuie să 

respecte prevederile legale. Pe raza distanţei de izolare nu sunt admise plante care pot 

găzdui organismele dăunătoare prevăzute în actele normative în vigoare. 

 În cazul în care distanţele de izolare nu se respectă, se poate dispune eliminarea 

plantelor aflate în perimetrul de izolare, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, 

prin eliminarea unui număr de plante necertificate din punct de vedere virotic din 

plantaţia mamă pentru realizarea distanţelor de izolare. 

 În cazul în care nu se poate asigura distanţa de izolare necesară, plantaţia se poate 

respinge de la certificarea virotică, iar plantele pot fi încadrate - dacă sunt respectate 

cerințele minime pentru această categorie – în categoria ”Obișnuit”. 

 

e. Starea de sănătate a plantelor 

 Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să fie substanţial liber de orice 

organism dăunător, sau de orice semne sau simptome ale organismelor dăunătoare sau 

maladii care pot deteriora calitatea sau pot reduce valoarea de utilizare a materialului 

de înmulţire și de plantare fructifer şi, în special, să fie liber de organismele dăunătoare 

prevăzute în actele normative în vigoare. 

 Inspectorul verifică fiecare interval de plante, atât de o parte, cât şi de cealaltă a 

rândului de pomi, (în cazul plantaţiilor mamă de suprafeţe mai mari, se poate aplica 

formula: se examinează fiecare al treilea pom din fiecare al doilea rând, dar nu mai 

puţin de 30 de pomi pentru fiecare specie); 

 În cazul constatării prezenţei unor simptome de boli sau dăunători care afectează 

calitatea materialului, inspectorul stabileşte un termen pentru remedierea 

neconformităţii şi stabileşte, dacă este cazul, o inspecţie suplimentară pentru 

verificarea aplicării măsurilor recomandate. Termenul acordat este la discreția 

inspectorului, în dependență de gravitatea și de intensitatea atacului; 

 În cazul unor atacuri masive de organisme dăunătoare care afectează calitatea 

materialului, atunci când aplicarea tratamentelor fitosanitare nu mai este eficientă, 

cultura se poate respinge de la certificare în anul de referinţă; 

 La observarea unor simptome de boli sau dăunători de carantină, se înștiințează 

inspectorul fitosanitar în vederea prelevării de comun și în timp util a probelor pentru 

confirmarea sau infirmarea prezenţei organismelor dăunătoare de carantină. În cazul 

confirmării prezenţei organismelor dăunătoare care afectează calitatea materialului prin 

teste de laborator, se elimină plantele infectate din vecinătatea acestora pe o rază de 3m 

de jur împrejur. 

 Dacă sunt suspiciuni că materialul folosit la înfiinţarea câmpului de formare era infectat, 

se verifică dacă au existat surse de infectare la locul de provenienţă al materialului şi, 

în cazul în care materialul de provenienţă este infectat, se verifică dacă și descendenţa 



este infectată, se investighează cauza producerii infecţiei şi se vor lua măsurile de 

rigoare pentru tratarea infecției sau pentru suprimarea focarului. 

 

f. Autenticitatea 

 În plantația mamă, autenticitatea soiului se stabileşte doar în anul când apar primele 

fructe; inspectorul efectuează inspecţia la momentul maturităţii fiziologice (coacerii) a 

fructelor pentru a stabili autenticitatea şi puritatea varietală a plantelor mamă. La acest 

moment, inspectorul poate fi însoţit de către savanţi sau specialişti ai instituţiilor de 

cercetări de profil. Pentru plantaţiile de portaltoi, autentificarea biotipului se face 

conform semnelor distinctive ale părţilor vegetative ale plantei, sau în baza 

documentelor care confirmă provenienţa. 

 În plantația mamă și în câmpurile de formare, autenticitatea se determină prin 

identificarea trăsăturilor varietale specifice, având ca reper descrierile disponibile 

pentru fiecare soi în parte; 

 În plantația mamă se verifică fiecare plantă, prin deplasarea inspectorului pe fiecare 

interval de plante. În câmpurile de formare, inspectorul examinează fiecare rând din 

pepinieră, sau în cazul suprafețelor mai mari, fiecare al treilea rând.  

 În cazul plantațiilor mamă, acolo unde cultura nu este autentică soiului sau clonei 

declarate sau aparţine altui soi decât cel declarat, aceasta se respinge de la certificare 

sau, acolo unde este posibil, dacă soiul este identificabil și producătorul poate confirma 

proveniența soiului, inspectorul poate accepta întocmirea unei noi Declaraţii de 

multiplicare cu datele corectate. 

 

g. Puritatea varietală 

 Se verifică prin deplasarea inspectorului pe fiecare interval şi pe fiecare parte a rândului 

de pomi, iar în cazul suprafețelor mai mari, pe fiecare al treilea rând, urmărindu-se 

existenţa unor plante cu caractere diferite faţă de cele ale soiului declarat, care vor fi 

considerate impurităţi; 

 În cazul câmpurilor de formare, acolo unde se decide examinarea identității varietale a 

fiecărui al treilea rând și se depistează impurități, se revine la examinarea completă a 

tuturor rândurilor; 

 În cazul în care se identifică un număr mare de plante aparţinând unui alt soi – 

identificabil şi cu origine cunoscută - acestea se marchează distinctiv şi vor fi 

certificate separat doar în cazul în care se poate stabili identitatea şi provenienţa lor; 

 În cazul identificării unor impurităţi se face marcarea distinctivă a acestora şi se 

stabilesc măsuri şi termene pentru eliminarea plantelor marcate, verificarea eliminării 

efectuându-se la o  inspecţie ulterioară; 

 Marcarea se face cu vopsea, bandă adezivă colorată la baza tulpinii, sau printr-o altă 

metodă agreată de inspector; 

 Puritatea în plantațiile mamă și în câmpurile de formare trebuie să fie de 100%. 

 

h. Controlul buruienilor 

 În cazul în care gradul de îmburuienire a culturii nu permite efectuarea corespunzătoare 

a inspecţiei, producătorului i se acordă un termen pentru eliminarea buruienilor, care 

nu poate exceda cel mai târziu termen rezonabil (drept exemplu: a doua decadă a lunii 

octombrie) la care se poate efectua inspecţia; 

 Dacă nu sunt luate măsurile necesare şi nu se poate efectua inspecţia până cel târziu la 

ultima dată stabilită de către inspectorul teritorial, cultura se respinge de la certificare; 

 

Finalizarea inspecţiei în câmp 

In rezultatul inspectării sectoarelor înscrise la multiplicare, inspectorul întocmeşte Documentul de 

inspecţie în câmp. In cazul in care se constată abateri remediabile, inspectorul stabileşte măsuri corective şi un 

termen pentru aplicarea acestora (10 zile sau mai mult). În cazul unor abateri remediabile (marcare neconformă, 



plantaţie îmburuienită, etc), inspectorul admite sub rezervă plantele inspectate, dar va reinspecta ulterior câmpul 

respectiv, pentru a se asigura că măsurile corective au fost aplicate. 

Inspectorul completează și semnează Documentul de inspecţie în câmp. Originalul este remis agentului 

economic, inspectorul păstrează o copie sau un dublu. Culturile admise trebuie să corespundă din punct de 

vedere al autenticităţii şi să aibă puritate varietală de 100%, iar pentru materialul certificat din punct de vedere 

virotic trebuie să fie respectată izolarea spațială. 

Cultura poate fi respinsă de la certificare în una din următoarele situaţii: 

 nu sunt respectate distanţele de izolare spațială; 

 nu corespunde din punct de vedere al autenticităţii soiului; 

 puritatea varietală este sub 100%; 

 atac masiv de patogeni sau organisme dăunătoare care afectează calitatea materialului; 

 nu au fost suprimaţi lăstarii portaltoiului; 

 gradul de îmburuienire a câmpurilor unde se produce material de înmulțire sau de 

plantare este foarte mare. 

 

Inspecţia suplimentară este stabilită de către inspectorul oficial pentru verificarea aplicării măsurilor 

corective, în cazul în care la ultima inspecţie s-au identificat neconformităţi. Reinspecţia se efectuează inclusiv 

dacă agentul economic nu este de acord cu decizia de declasare sau de respingere de la certificare a materialului 

declarat. În vederea efectuării reinspecţiei, agentul economic depune o cerere, în formă liberă, de reinspecţie a 

culturii. Cererea se depune la sediul teritorial al ANSA. Inspectorul transmite cererea responsabilului naţional de 

certificare a materialului de plantare fructifer pentru examinare; decizia de a reinspecta materialul se ia de 

comun acord între inspectorul oficial şi responsabilul naţional.  

 

 


