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REALIZAREA  PROGRAMULUI  DE  CONTROL  ŞI  INSPECŢIE 

AL  I.T.C.S.M.S. PRAHOVA  ÎN  TRIMESTRUL  I ANUL  2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, ITCSMS 
Prahova  este  cu aceeasi organizare, conform legislatiei in vigoare si reprezintă una din cele 
30 de autorităti competente teritoriale prin care Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, 
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi exercită atribuţiile, în teritoriu, 
institutia dispunând de un laborator acreditat/reacreditat, pentru esantionarea loturilor de 
seminte si efectuarea testelor de calitate specifice certificării oficiale a semintelor si 
materialului săditor, ca rezultat al actiunilor de acreditare oficială a laboratoarelor pentru 
testarea seminţelor sub supraveghere oficială; acreditarea a fost realizata de o echipă de audit 
coordonată de INCS si formată din specialisti ai INCS si LCCSMS, formati ca auditori de 
laborator, în conformitate cu prevederile standardelor internationale de calitate.

Potrivit prevederilor mentionate, ITCSMS Prahova realizează controlul, certificarea 
identităţii şi testarea calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi 
autorizarea operatorilor economici inregistrati,  în toate etapele producerii, prelucrării şi 
comercializării semintelor si materialului saditor in conformitate cu regulile, normele tehnice 
şi reglementările comunitare şi internaţionale în vigoare.

Pe teritoriul judetului Prahova  sunt reprezentate toate tipurile de activităti 
specifice si îsi desfăsoară activitatea un număr de peste 795 operatori economici înregistrati 
pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, cu 739 
autorizatii eliberate,  cel mai bine reprezentată, fiind activitatea de comercializare a semintelor 
si materialului de înmultire, în special, a materialului de înmultire viticol, fructifer si 
ornamental, datorită amplasării în arealul de cultură al vitei de vie si a pomilor fructiferi, cât si 
apropierii de zonele aglomerate urbane, care solicită cantităti semnificative de material 
ornamental. 

Nu este de neglijat nici segmentul de activitate legat  de cultura cerealelor, plantelor 
oleaginoase si textile si plantelor furajere, pentru care operatorii economici înregistrati pentru 
producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor apartinând acestor grupe de specii, 
asigură necesarul de seminte al zonei, sub atenta monitorizare si supraveghere a ITCSMS 
Prahova, care gestionează cu rigurozitate activitatea operatorilor economici înregistrati, fiind 
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asigurată monitorizarea permanentă a activitatilor specifice, prin inspectorii oficiali ai ITCSMS 
Prahova.

1). Efectuarea controalelor la operatorii economici,  în vederea supravegherii şi 
monitorizării anuale a activităţii si pentru emiterea de noi autorizaţii de producere, 
prelucrare, comercializare

      S-a efectuat supravegherea şi  monitorizarea activităţii anuale pentru operatorii 
economici care sunt autorizati pentru  producere, prelucrare şi/sau comercializare seminţe şi 
material săditor.

Inspectorii oficiali au verificat si in trimestrul I 2022 activitatea desfăşurată de  
operatorii economici autorizaţi,  întocmind  fişe de supraveghere şi monitorizare şi procese 
verbale, care au stat la baza deciziei finale de acordare a vizelor in vederea continuarii 
activitatii pentru operatorii economici inregistrati; s-au aplicat 58 vize pe autorizatiile unui 
numar de 45 operatori economici inregistrati. 

Deasemeni  au fost instruiti  si atestati  specialistii care isi desfasoara activitatea la   
operatorii economici inregistrati pentru  comercializarea  materialului semincer; s-au 
eliberat 5 atestate profesionale pentru 4 agenti economici inregistrati.

 La cerere, au fost inregistrate in vederea eliberarii,  in trimestrul I 2022,  4 noi 
autorizatii pentru  4 operatori economici,  care doresc să produca seminte si/sau material 
săditor de plantare şi/sau de înmulţire. 

Inspectorii oficiali au efectuat şi în aceasta perioada controalele în teren  şi au emis   
documente oficiale prevăzute de Legea 266/2002, de Ord. M.A.D.R. nr.769/2009 si Ord 
MADR nr. 57/2011 şi s-au întocmit declaraţii de multiplicare/ certificare pentru seminţe, 
material săditor ornamental,  pomicol şi viticol.

Inregistrarea si verificarea declaraţiilor de multiplicare/monitorizare continuă şi 
în perioada următoare, suprafaţa ocupata cu seminte sau material săditor adăugându-se la 
suprafeţele ocupate cu loturile semincere  destinate multiplicării care au fost deja declarate.

Până la sfârşitul trimestrului I  2022, pentru anul de piata 2021-2022, s-au înregistrat 
pentru multiplicare 2045 ha loturi semincere si material saditor. Fata de anul de piata  2019-
2020 suprafata a crescut sensibil, desi fermierii s-au confruntat cu  seceta prelungita si 
imposibilitatii pregatirii terenurilor pentru semanat, precum  si  nerasarirea culturilor 
insamantate. Depunerea declaratiilor de multiplicare va continua si in primavara anului 2021, 
pentru culturile de primavara.

Parcelele  care vor fi controlate in  2022 sunt, pana la aceasta data,  in numar de 782, la 
37 agenti economici si 29 agricultori multiplicatori,  dupa cum urmeaza:

- Cereale paioase- 1840,00 ha cu 85 parcele;
- Plante furajere- 145,00 ha cu 6 parcele;
- Legume- 54,00 ha cu 3 parcele;
- Material saditor- 150 ha cu 688 parcele
- .

TOTAL = 2189,00 ha cu 782 parcele

2). Efectuarea analizelor de laborator la eşantioanele de seminţe, precum si 
efectuarea inspecţiilor în câmp şi certificarea pentru sămânţă, material săditor viticol, 
pomicol (fructifer ) şi ornamental.



In Prahova, materialul saditor viticol, pomicol si ornamental ocupa un loc important, 
constituind un sector cu pondere, datorita reliefului de deal, care predomina si amplasarii 
judetului Prahova in Podgoria Dealul Mare. Deasemeni inspectorul oficial pentru materialul 
saditor viticol este formator pentru inspectorii din teritoriu, fiind atestat si specializat in Franta; 
el efectueaza inspectii pentru materialul fructifer atat in judetul Prahova, cat si in Republica 
Moldova, conform unui protocol incheiat intre cele doua tari.

In trimestrul I 2022  s-au ridicat si analizat 81 eşantioane pentru  seminţe,  din care  
67 eşantioane oficiale şi 14 eşantioane de seminţe  pentru analiză informativă.             

Esantioanele de seminte au fost inregistrate, testate pentru anumiti indici de calitate          
( exemplu: germinatie, puritate, MMB, umiditate, stare sanitara, s.a.) si apoi puse la preracire 
si apoi la germinat, conform standardelor si normelor in vigoare si au fost analizate, conform 
procedurilor elaborate din cadrul sistemului calitatii.

S-au efectuat,  pana la sfarsitul trimestrului I 2022,  un numar de 405 determinări, după 
cum urmează:

- Puritate: 67 determinări;
- Germinaţie : 81 determinări;
- Umiditate : 67 determinări;
- Stare sanitară : 81 determinări;
- MMB : 51 determinări;
- Material saditor: 58 determinari.

Analiza eşantioanelor prelevate continuă, conform normelor in vigoare.

Specialiştii din cadrul ITCSMS Prahova s-au deplasat in teren pentru reambalarea 
semintelor sub supraveghere oficiala, precum si pentru certificarea, sub supraveghere oficiala, 
a semintelor aflate in stoc. 

S-au efectuat 15 reambalari sub supraveghere oficiala. 

S-au redactat si eliberat 22.093  etichete, din care 20.093  etichete oficiale si   2000 
etichete furnizor, pentru loturile de samanta si material saditor  pregatite pentru 
comercializare. Deasemeni s-au aplicat  121  vignete oficiale  pe ambalajele de seminte aflate 
in stoc la operatorii economici autorizati.  

Rezultatele determinărilor privind calitatea seminţelor şi materialului săditor             
(esantioane prelevate pentru control, la comercianti, prin sondaj, sau la cererea operatorilor 
economici, analiza stocurilor de seminte)  se vor interpreta, conform standardelor, regulilor si 
normelor in vigoare, in perioada imediat urmatoare.

 Inspectorii oficiali au continuat activitatea de control la operatorii economici, în 
pieţe, oboare, târguri, magazine, in vederea prevenirii comercializarii semintelor si 
materialului saditor  fara  respectarea prevederilor legale. S-au constituit echipe cu specialisti 
din I.T.C.S.M.S. Prahova si au fost controlati atat operatorii economici, cat si persoanele fizice  
inregistrate/neinregistrate.

In trimestrul I 2022 au fost controlaţi 12 operatori economici şi 7 persoane fizice 
autorizate, sau neînregistrate .

Măsurile luate au constat în:
- avertismente aplicate celor ce au fost gasiti comercializand fara respectarea 
legilor si normelor in vigoare; 
- depunerea documentaţiei în vederea autorizării operatorilor depistati fără 
autorizaţie de înregistrare şi funcţionare;     
- aplicarea vizelor pe autorizatiile acelor operatori economici depistati fara vize 
pe anul in curs si intocmirea fiselor de supraveghere pentru activitatea desfasurata.



3). Activitate informatică, eliberare documente, feed-back, perfecţionare, pregătire 
profesională, dotare.

S-a urmărit permanent ca datele ce trebuiesc  raportate în sistemul informatic să fie 
transmise corect şi în termenele stabilite, iar reţeaua informatică a instituţiei să funcţioneze la 
parametrii optimi.

Documentele oficiale au fost eliberate cu promptitudine  pentru  operatorii economici.  Nu 
au existat sesizări,  reclamaţii, contestaţii sau acţiuni în justiţie care să vizeze activitatea 
instituţiei.   S-au eliberat  documente oficiale sau informative  pentru  analiza partiala de 
seminte aflate in stoc la operatorii economici, sau pentru analize oficiale ale semintei sau a 
materialului saditor.

S-au eliberat 180  documente, din care:

- 67 buletine  oficiale certificare  samanta  ;
- 15  documente oficiale certificare samanta sub supraveghere;
-  4 documente oficiale certificare samanta necesar propriu;
- 14 buletine informative analiza samanta;
- 15 documente oficiale pentru stocurile de samanta
- 65 documente oficiale de calitate ,  pentru material saditor .

Inspectorii oficiali din ITCSMS Prahova au efectuat  inspectii în câmp pentru 
suprafetele de culturi semincere declarate, aflate pe 782 parcele, culturile fiind admise 
pentru  multiplicare si ulterior, pentru certificarea semintelor, sau respinse din diferite motive. 

Personalul I.T.C.S.M.S. Prahova  a avut o conduită corespunzătoare faţă de clienţi, 
respectiv operatori economici autorizati  şi a reuşit să răspundă  in termenul legal  solicitărilor 
pe toate segmentele de activitate. S-au respectat in totalitate  prevederile din ROF-ul  institutiei, 
Codul Etic si Codul de Conduita al functionarilor publici din cadrul ITCSMS Prahova.

Persoana desemnată cu activitatea informatică a asigurat redactarea şi imprimarea  
documentelor  oficiale necesare comercializarii semintelor si/sau material saditor.

   S-au efectuat un 3 audituri interne, de proces, conform procedurilor din cadrul 
laboratoarelor de testare a semintelor, audituri programate conform graficului de auditare 
interna pentru anul 2022 si SR EN ISO 17025.

Feed-back-ul de la clienţi a funcţionat corespunzător, iar gradul de satisfacţie al 
clienţilor a fost bun, aşa cum rezultă din chestionarele completate de o parte a acestora.

 Nu s-au gasit neconformitati fata de procedurile  operationale elaborate, sau fata de 
instructiunile de lucru,  personalul respectand in totalitate normele si legislatia in vigoare.
 
          Conducerea institutiei si reprezentantul compartimentului financiar - contabilitate au 
continuat elaborarea sau actualizarea procedurilor, conform Ordinului ministrului 
finantelor publice   nr. 946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin 
Ordinul nr. 600 din 2018,  pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al 
entitatilor publice, in vederea dezvoltarii si implementarii sistemului de control 
intern/managerial, respectiv a celor 16 standarde de control intern managerial.

S-au  efectuat zilnic  monitorizări ale  parametrilor tehnici la echipamentele din dotarea 
laboratorului,  s-au luat măsuri pentru întreţinerea  acestora şi s-a respectat obligaţia de 
verificare metrologică periodică, lansandu-se note de comanda pentru etalonarea termometrelor 
si a greutatilor etalon din cadrul  laboratorului institutiei, cat si pentru verificarea metrologica 
a balantelor din sectoarele de activitate.



4). Activitatea financiar-contabilă

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 
nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului MFP nr. 
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea  şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice si datele au fost introduse in sistemul SIBIAC si 
FOREXEBUG si s-a depus la MADR Bilantul aferent trimestrului IV 2021. 

S-a respectat disciplina economico-financiară, contabilitatea a fost organizată şi 
condusă corect, fondurile alocate pe categorii de cheltuieli au fost utilizate legal şi eficient. Nu 
s-au inregistrat nereguli. 

Pentru prestaţiile efectuate operatorilor  economici, I.T.C.S.M.S. Prahova încasează 
contravaloarea serviciilor, conform Legii 266/2002, republicata, Ordinului M.A.P.D.R. 
341/2009 si Ordinului M.A.D.R. 92/2010,  încasările in trimestrul I 2022  fiind  in sumă totală  
de  67361,00 lei. 

Veniturile provin din aplicarea tarifelor aprobate prin Ord. M.A.P.D.R. nr. 341/2009 
modificat şi completat prin Ord. M.A.D.R nr.92/2010, prin ORD.703/2014, modificat prin 
Ord.MADR nr. 27 din 2021 pentru  fiecare categorie de prestări de servicii, cum sunt: 
inregistrare declaratii de multiplicare si/sau certificare  la culturile semincere paioase, 
multiplicare material de inmultire si/sau plantare, control în câmp, unde a fost cazul, analize de 
laborator, eliberari autorizaţii,  atestate,  vize pe autorizatiile eliberate,  certificare loturi samanta 
sau material saditor,  alte prestaţii de certificare.

INSPECTOR SEF,
ing. Adina VOINEA


