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Cu privire la cerinţele aplicabile germenilor  

şi seminţelor destinate producţiei de germeni 

---------------------------------------------------------------------- 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 și 8-12 din Legea nr. 78-XV din 

18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 83-83, art. 431), cu modificările şi completările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1 Se aprobă Cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate 

producţiei de germeni (se anexează). 
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici  
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         Aprobate 

        prin Hotărîrea Guvernului nr. 

        din                                2018 

 

CERINŢELE APLICABILE GERMENILOR ŞI SEMINŢELOR  

destinate producţiei de germeni 

 

Cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de 

germeni (în continuare – Cerinţe) transpun Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind cerinţele în materie de 

trasabilitate aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni 

(text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

68/16 din 12 martie 2013, Regulamentul (UE) nr. 210/2013 al Comisiei din 

11 martie 2013 privind aprobarea unităţilor care produc lăstari în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (text 

cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

L 68/24 din 12 martie 2013, Regulamentul (UE) nr. 211/2013 al Comisiei din 11 

martie 2013 privind cerinţele de certificare pentru importurile în Uniune de 

germeni şi seminţe pentru producţia de germeni (text cu relevanță pentru SEE), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 68/26 din 12 martie 2013. 

 

I. Domeniul de aplicare 

1. Prezentele Cerinţe stabilesc norme privind trasabilitatea loturilor de 

germeni şi de seminţe destinate producţiei de germeni. 

 

2. Prezentele Cerinţe nu se aplică germenilor care au fost supuşi unui 

tratament de eliminare a riscurilor microbiologice. 

 

II. Terminologie 

3. În contextul prezentelor Cerinţe, noţiunile utilizate vor avea următoarele 

semnificaţii: 

1) germeni – produsul obţinut în urma germinării seminţelor şi a 

dezvoltării lor în apă sau într-un alt mediu, recoltat înainte de dezvoltarea 

frunzelor veritabile şi care este destinat a fi consumat întreg, inclusiv seminţele; 

2) lot – o cantitate de germeni sau de seminţe destinate producţiei de 

germeni, obţinută în urma unui anumit proces, în condiţii practic identice şi 

produse într-un anumit loc, în cadrul unei perioade de producţie determinate, 

avînd aceeaşi denumire taxonomică şi care este expediată din aceeaşi unitate 

către aceeaşi destinaţie, în aceeaşi zi. Unul sau mai multe loturi vor constitui un 

transport. 
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4. Seminţele care poartă o altă denumire taxonomică şi sînt amestecate în 

acelaşi ambalaj în scopul germinării, precum şi germenii lor sînt, de asemenea, 

considerate ca formînd un singur lot. 

 

III. Cerinţe specifice de igienă pentru unităţile care produc germeni 

5. La proiectarea şi amenajarea unităţilor  trebuie să se aplice bunele 

practici în materie de igienă alimentară, inclusiv protecţia împotriva contaminării 

între şi în timpul operaţiunilor. În special suprafeţele (inclusiv suprafaţa 

echipamentelor) din zonele în care se manipulează alimentele şi cele care intră în 

contact cu produsele alimentare sînt bine întreţinute, uşor de curăţat şi sînt 

dezinfectate după fiecare proces tehnologic. 

6. Instalaţiile pentru curăţarea, dezinfectarea şi stocarea echipamentelor şi 

a ustensilelor de lucru sînt uşor de curăţat şi au alimentare cu apă caldă şi rece. 

7. Orice chiuvetă sau instalaţie prevăzută pentru spălarea alimentelor 

trebuie să dispună de alimentare la apă potabilă şi să fie păstrată curată şi 

dezinfectată după fiecare proces tehnologic. 

8. Toate echipamentele cu care seminţele şi germenii intră în contact 

trebuie să fie astfel construite din astfel de materiale şi întreţinute într-o 

asemenea ordine şi condiţie încît să se reducă la minimum orice risc de 

contaminare şi să fie permisă păstrarea acestora în condiţii de igienă şi să fie 

dezinfectate după fiecare proces tehnologic. 

9. Trebuie să se respecte procedurile corespunzătoare pentru a se asigura 

că: 

a) unitatea producătoare de germeni este păstrată curată şi dezinfectată 

după fiecare proces tehnologic; 

b) toate echipamentele cu care seminţele şi germenii intră în contact sînt 

curăţate în mod regulat şi sînt dezinfectate după fiecare proces tehnologic. 

 

10. Este necesar ca operatorii din businessul alimentar să se asigure că 

unităţile care produc germeni sînt înregistrate de către Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor capitolului V1 din Legea nr.50 din 

28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii 

cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele 

de sănătate şi de bunăstare a animalelor. Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor înregistrează aceste unităţi numai dacă operatorii din businessul 

alimentar respectă cerinţele stabilite la punctele 5-9 din prezentele Cerinţe. 
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IV. Cerinţe în materie de trasabilitate 

 

11. Operatorii din businessul alimentar asigură, la toate etapele de 

producţie, prelucrare şi distribuţie, păstrarea ulterioară a  informaţiei privind 

loturile de seminţe destinate producţiei de germeni sau loturile de germeni. 

Operatorul din businessul alimentar se asigură, de asemenea, că informaţiile 

necesare pentru respectarea acestor prevederi sînt transmise operatorului din  

businessul alimentar căruia i-au fost furnizate seminţele sau germenii: 

1) o descriere precisă a seminţelor sau a germenilor, inclusiv denumirea 

taxonomică a plantei; 

2) volumul sau cantitatea de germeni sau de seminţe furnizate; 

3) în cazul expedierii seminţelor sau a germenilor de către un alt operator 

din sectorul alimentar, denumirea şi adresa: 

a) operatorului din businessul alimentar de la care au fost expediate 

seminţele sau germenii; 

b) expeditorului (proprietarului), în cazul în care acesta este diferit de 

operatorul din sectorul alimentar de la care au fost expediate seminţele sau 

germenii; 

4) denumirea şi adresa operatorului din businessul alimentar căruia îi sînt 

expediate seminţele sau germenii; 

5) denumirea şi adresa destinatarului, în cazul în care acesta este diferit de 

operatorul din businessul alimentar căruia îi sînt expediate seminţele sau 

germenii; 

6) un număr de referinţă pentru identificarea lotului, după caz; 

7) data expedierii. 

12. Prevederile punctului 11 vor fi menţionate şi transmise în orice formă 

corespunzătoare, cu condiţia ca acestea să fie uşor de accesat de către operatorul 

din businessul alimentar căruia îi sînt furnizate seminţele sau germenii. 

13. Operatorii din businessul alimentar vor transmite zilnic informaţiile 

relevante menţionate la punctul 11. Înregistrările menţionate la punctul 11 se 

actualizează zilnic şi se păstrează disponibile pentru o perioadă de 3 ani după 

perioada presupusă de consum al germenilor. 

14. Operatorul din businessul alimentar furnizează informaţiile menţionate 

la punctul 11 autorităţii competente, la cererea acesteia. 
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V. Cerinţe în materie de trasabilitate aplicabile seminţelor şi 

germenilor importaţi 

15. Loturile de seminţe destinate producţiei de germeni şi loturile de 

germeni sînt însoţite, atunci cînd sînt importate în ţară, de un certificat de calitate 

în baza Legii nr. 78-XV  din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (în 

continuare – certificat), conform prevederilor capitolului VI din prezentele 

Cerinţe. 

16. Operatorul din businessul alimentar care importă seminţe sau germeni 

păstrează certificatul  menţionat la punctul 15 pentru o perioadă de 3 ani după 

perioada presupusă de consum al germenilor. 

17. Toţi operatorii din businessul alimentar care manipulează seminţele 

importate destinate producţiei de germeni furnizează o copie a certificatului 

menţionat la punctul 15 tuturor operatorilor din businessul alimentar cărora le 

sînt expediate seminţele, pînă la momentul în care aceste seminţe sînt  primite de 

producătorul germenilor. 

18. În cazul în care seminţele destinate producţiei de germeni se vînd  

ambalate pentru vînzarea cu amănuntul, toţi operatorii din businessul alimentar 

care manipulează seminţele importate furnizează o copie a certificatului 

menţionat la punctul 15 tuturor operatorilor din businessul alimentar cărora le 

sînt expediate seminţele, pînă la momentul în care acestea sînt  ambalate pentru 

vînzarea cu amănuntul. 

VI. Cerinţe de certificare la importul de germeni şi seminţe pentru 

producţia de germeni 

19. Loturile de germeni sau seminţe destinate producţiei de germeni 

importate în ţară  vor fi  însoţite de certificat conform modelului prevăzut în 

anexă, care să confirme că: 

- germenii sau seminţele au fost produse în condiţii care respectă cerinţele 

generale de igienă a produselor alimentare şi nu sînt modificate genetic; 

- germenii au fost obţinuţi în condiţii care respectă cerinţele de trasabilitate 

stabilite la punctele 10-13; 

 - germenii au fost obţinuţi în unităţi care respectă cerinţele din prezenta 

hotărîre şi respectă  criteriile microbiologice prevăzute în Hotărîrea Guvernului 

nr. 221 din 16 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare”. 
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20. Certificatul şi, după caz, rezultatele testelor microbiologice pentru 

depistarea Enterobacteriaceae, menţionate la punctul 19, trebuie să fie redactate 

în limba de stat şi  în  una din limbile oficiale ale ţării emitente.  

21. Certificatul în original trebuie să însoţească transportul pînă cînd 

ajunge la destinaţia sa, astfel cum este indicat în certificatul din anexa la 

prezentele Cerinţe. 

22. În caz de divizare a transportului, o copie a certificatului trebuie să 

însoţească fiecare parte a transportului. 

23. Prin derogare de la prevederile punctului 19 de atestare oficială a 

faptului că seminţele au fost produse în conformitate cu cerinţele de igienă a 

produselor alimentare, transporturile de seminţe pentru germinare destinate a fi 

exportate vor fi supuse unor teste microbiologice privind depistarea 

Enterobacteriaceae pentru a verifica condiţiile de igienă ale producţiei înainte de 

export. Rezultatele acestor teste microbiologice nu vor depăşi 1000 UFC/g.  

24. În cazul solicitării certificatului de către ţara importatoare,  la export, 

operatorii din businessul alimentar care produc germeni utilizînd seminţe 

importate pun la dispoziţie pe proprie răspundere certificatul şi, după caz, 

rezultatele testelor microbiologice. Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, în cazul solicitării, aplică ştampila pe certificat în termen de o zi 

lucrătoare. 
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        Anexă 

       la Cerinţele aplicabile germenilor şi  

       seminţelor destinate producţiei de germeni 

 

CERTIFICAT  

la importul germenilor sau al seminţelor  pentru producţia de germeni 

 

  Ţara exportatoare 

P
a

rt
ea

 I
: 

D
et

a
li

i 
p

ri
v
in

d
 t

ra
n

sp
o

rt
u

l 
ex

p
ed

ia
t 

I.1 Expeditor 

Nume 

Adresă 

 

Telefon 

I.2 Numărul de referinţă 

al declaraţiei 

I.2.a  

I.3 

 

I.4 

 

I.5 Destinatar 

Nume 

Adresă 

 

Codul poştal 

Telefon 

I.6 

I.7 Ţara de origine          

 

Codul ISO 

I.8 Regiunea de origine             

 

Cod 

I.9 Ţara de destinaţie 

Codul ISO 

I.10 

I.11 Locul de provenienţă a seminţelor şi/sau a 

germenilor 

 

Nume 

Adresă 

I.12 

I.13 Locul de încărcare I.14 Data plecării 

 

I.15 Mijloacele de transport 

 

Aeronavă Navă Vagon de cale ferată 

 

Vehicul rutier Altele 

 

Identificare 

 

Referinţe documentare 

 

I.16  

I.17 

I.18 Descrierea mărfurilor 

 

I.19 Codul mărfurilor (cod SA) 

 

 

I.20 Cantitate (în kg) 

I.21 Temperatura produsului 

 

     ambientală        refrigerat 

I.22 Numărul de pachete 

I.23 Numărul sigiliului / containerului I.24 Tipul ambalajului 

 

I.25 Produsele declarate pentru:  

 

Consum uman 

 

I.26  

 

 

I.27 

I.28 Identificarea mărfurilor 

 

Unitatea producătoare 

Numărul de pachete                           Natura mărfurilor                                Masa netă 

                                                                                                                      Numărul lotului 
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CERTIFICAT 

la importul germenilor sau al seminţelor pentru producţia de germeni în ţările UE 

 

  Ţara importatoare 
II. Informaţii privind sănătatea 

 

 

II. a Numărul de referinţă 

al declaraţiei 

 

P
a

rt
ea

 I
I:

 C
er

ti
fi

ca
re

 Subsemnatul declar prin prezenta, pe proprie răspundere, că am luat cunoştinţă de dispoziţiile relevante ale 

cerinţelor generale de igienă pentru produsele alimentare şi certific faptul că:  

– seminţele descrise mai sus au fost produse în condiţii conforme cu cerinţele generale de igienă pentru 

produsele alimentare; 

– germenii au fost obţinuţi în unităţi care respectă prevederile Cerinţelor aplicabile germenilor şi seminţelor 

destinate producţiei de germeni, aprobate prin prezenta hotărîre; 

– germenii au fost produşi în condiţii care îndeplinesc cerinţele de trasabilitate prevăzute la punctele 14-16 

din Cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni, aprobate prin prezenta 

hotărîre şi, totodată, respectă criteriile microbiologice prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 16 

martie 2009. 

 

NOTE:  
 

Partea I: 
 

- – rubrica I.7: a se introduce codul ISO al ţării de origine a seminţelor; 
 

- – rubrica I.11: numele locului de origine, care trebuie să coincidă cu numele ţării de origine din rubrica 1.7, 

indicaţi numele şi adresa unităţii care colectează seminţe şi/sau germeni. A se tăia menţiunea 

necorespunzătoare, după caz; 
 

- – rubrica I.15: numărul de înmatriculare (vagoane de cale ferată sau containere şi vehicule rutiere), numărul 

zborului (aeronave) sau denumirea (nave). În cazul transportului în containere, se indică în rubrica I. 23 

numărul total de containere, numărul de înregistrare al acestora şi, după caz, numărul de serie al sigiliului. În 

cazul descărcării şi reîncărcării,expeditorul trebuie să informeze autorităţile competente cu privire la locul 

corespunzător pentru efectuarea controalelor în Uniunea Europeană (opţional); 

 

- – rubrica I. 19: se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) al Organizaţiei Mondiale a 

Vămilor (opţional); 

 

- – rubrica I.20: se indică masa brută totală şi masa netă totală; 

 

- – rubrica I. 23: pentru containere sau cutii, trebuie să se menţioneze numărul containerului şi numărul 

sigiliului (dacă este cazul); 

 

– rubrica I.28: unitatea producătoare: se introduce numele unităţilor de producţie a seminţelor 

 

Partea a II-a: 

 

– semnătura trebuie să fie de o culoare diferită de cea a textului tipărit. Aceeaşi regulă se aplică în cazul 

ştampilelor, cu excepţia timbrelor seci sau a securizării cu filigran. 

 

 

 

 

 

Partea II: 

Certificare 

 

Nume (cu majuscule):                                                                                                                                                              

Calificare şi titlu: 

(agentul  economic)                                                                                                                                                                      

(instituţia, după caz) 

 

Data:                                                                                                                                                                                          

Semnătura: 

 

Ştampila: 

 



Notă de argumentare

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Cerinţele aplicabile germenilor 

şi seminţelor destinate producţiei de germeni

Prezentul proiect „Cerinţe aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei 

de germeni”, este elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 a Planului naţional 

de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea 

Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 

30.12.2016.

Proiectul prenotat are drept scop elaborarea şi armonizarea eficientă a acquis-ului 

comunitar prin asigurarea unei funcţionări corecte a cerinţelor aplicabile germenilor şi 

seminţelor destinate producţiei de germeni, obligatorii tuturor operatorilor care produc 

germeni. Necesitatea implementării unui astfel de sistem se datorează garantării 
corectitudinii operaţiunilor de import în UE în conformitate cu cerinţele statelor membre 

ale Uniunii Europene.

Identificarea cerinţelor aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de 

germeni sunt transpuse din Regulamentul (UE) Nr. 208/2013 al Comisiei din 11 martie 

2013 privind cerinţele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor şi seminţelor 

destinate producţiei de germeni, Regulamentul (UE) Nr. 210/2013 al Comisiei din 

11 martie 2013 privind aprobarea unităţilor care produc germeni în conformitate cu 

Regulamentul (CE) Nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi 

Regulamentul (UE) Nr. 211/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind cerinţele de 

certificare pentru importurile în Uniune de germeni şi seminţe pentru producţia de 

germeni.

Prezentul proiect de hotărâre nu va implica cheltuieli financiare majore din cadrul 

bugetului de stat. Toate aceste cheltuieli vor fi alocate în limita mijloacelor financiare 

aprobate în legea bugetară anuală.

La modul practic, unul din cei mai expliciţi indicatori ai progresului obţinuţi de 

Republica Moldova în calea spre integrarea în UE este volumul actelor naţionale 

calitative, care au transpus prevederile legislaţiei UE şi dovezile elocvente de 

implementare practică efectivă a acestora.
în acest context, considerăm necesară examinarea şi aprobarea proiectului hotărârii 

Guvernului „Cerinţe aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni”, 

fiind unul din actele înaintate de UE spre armonizare în legislaţia naţională, care vor 
stabili liniile directoare de import, cerinţe de igienă pentru unităţile care produc germeni, 
cerinţe în materie de trasabilitate, cerinţe în materie de trasabilitate aplicabile seminţelor 

şi germenilor importaţi, contribuind astfel la sporirea calităţii germenilor prin crearea 

conexiunilor dintre consumator -  agent economic.

Vasile BÎTCA

Ex.; Mihai Mocanu 

tel. 022 50-20-20
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