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Note:  
Cererea va fi transmisă către Bioagricert înainte de semănarea sau de plantarea culturii, pentru fiecare sezon in parte. 

Se vor păstra mostre ale plicurilor, sacilor sau etichetelor seminţelor ce se vor pune la dispozitie la inspecţie. 

CEREREA OPERATORULUI PENTRU ACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE UTILIZARE A 

MATERIALULUI DE REPRODUCERE A PLANTELOR CARE NU PROVINE DIN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

în conformitate cu prevederile pct. 1.8.5.1 și 1.8.5.3, anexa II partea I din Reg. (UE) 2018/848, 

modificat de Reg. Delegat (UE) 2020/1794  

 

Spațiu dedicat operatorului  
 

Subsemnatul/ a ______________________ 

CNP: _____________________________,  

în calitate de reprezentant legal al _________________, cu sediul social la adresa 

____________________, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. _____________ CUI ____________, 

doresc să utilizez pentru campania de semănat a anului 2022 următoarele sortimente de semințe / 

material de înmulțire vegetativ neecologice:  

 

Denumirea speciei Denumirea soiului Cantitatea de sămânţă 

(kg/t sau nr. boabe) sau 

altele (specificaţi) 

Substanţe folosite pentru 

tratarea seminţelor (dacă 

este cazul) 

    

    

 

Pentru a demonstra că materialul de reproducere a plantelor menţionat mai sus nu este disponibil în 

variantă ecologică sau în conversie, punem la dispoziție următoarele: 

 

o Dovada solicitării acestora în variantă ecologică sau în conversie, într-un termen rezonabil, către 

producătorii/ furnizorii locali autorizaţi, și care se regăsesc în baza de date MADR menționată 

la art. 26 alin. (1), sau în sistemul menționat la art. 26 alin. (2) lit. (a) din Reg. (UE) 2018/848, 

împreună cu confirmarea și justificarea furnizorului privind imposibilitatea de a livra sămânţa 

certificată ecologic; 

o Dovada privind tratamentul aplicat/ neaplicat, care să demonstreze că materialul de reproducere 

a plantelor nu este tratat chimic sau este tratat exclusiv cu substanțe permise pentru utilizarea în 

producția ecologică, astfel cum se menționează la art. 24 alin.(1) lit. (a) din Reg. (UE) 

2018/848 și enumerate în anexa I a Reg. de punere în aplicare (UE) 2021/1165;  

o Declaraţie de conformitate sau pe propria răspundere privind faptul că acestea nu au fost 

modificate genetic, pentru seminţele neecologice ale speciilor care au fost deja modificate 

genetic; 

o Documentele de achiziţie; 

o Justificarea alegerii speciei/ varietății indicate mai sus cu privire la rolul semnificativ pentru 

producția din fermă și faptul că niciuna dintre alternativele aceleiași specii înregistrate în baza 

de date MADR nu este corespunzătoare, în special în ceea ce privește condiţiile agronomice și 

pedoclimatice și proprietăţile tehnologice necesare pentru obţinerea producţiei; 

o Justificarea utilizării materialului de reproducere a plantelor în cercetare, în teste pe teren la 

scară mică, în scopuri de conservare a soiului sau în inovarea în materie de produse, și dovezi 
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privind consimțământul autorităţilor competente în acest sens. 

*Se bifează documentele anexate prezentei cereri.  
 
Prin semnătura mea, confirm că toate informaţiile furnizate prin intermediul acestei cereri, sunt adevărate şi corecte. 

 

Data solicitării: 

 

Semnătura /Ștampila operator: 

 

Spațiu dedicat Bioagricert: 

Prezenta autorizaţie individuală pentru utilizarea de material de reproducere a plantelor neecologic, 

netratat/ tratat după recoltare doar cu produse fitosanitare autorizate în agricultura ecologică, este 

acordată în conformitate cu prevederile pct. 1.8.5.1 și 1.8.5.3, anexa II partea I din Reg. (UE) 2018/848, 

modificat de Reg. Delegat (UE) 2020/1794, fiind verificată disponibilitatea materialului de reproducere 

a plantelor ecologic sau în conversie în baza de date MADR, pentru una dintre următoarele situații: 

 

 a) în cazul în care niciun soi din specia pe care dorește să o obţină operatorul nu este înregistrat în 

baza de date menţionată la art. 26 alin. (1) sau în sistemul menționat la art. 26 alin. (2) lit. (a) din Reg. 

(UE) 2018/848;  

 b) niciun furnizor, respectiv niciun operator care comercializează material de reproducere a plantelor, 

nu poate livra materialul relevant de reproducere a plantelor ecologic sau în conversie în timp util 

pentru însămânţare sau plantare, deși acesta a fost solicitat într-un interval de timp rezonabil pentru a 

permite pregătirea și furnizarea de material de reproducere a plantelor ecologic sau în conversie;  

 c) soiul pe care operatorul dorește să îl obţină nu este înregistrat ca material de reproducere a 

plantelor ecologic sau în conversie în baza de date menţionată la art. 26 alin.l (1), sau în sistemul 

menţionat la art. 26 alin.(2) lit. (a) din Reg. (UE) 2018/848, iar operatorul poate demonstra că niciuna 

dintre alternativele înregistrate pentru aceeași specie nu este adecvată, în special în ceea ce privește 

condiţiile agronomice și pedoclimatice și proprietăţile tehnologice necesare pentru obţinerea producţiei 

și că, prin urmare, autorizaţia este importantă pentru producţia sa; 

 d) materialul de reproducere a plantelor este utilizat în cercetare, în teste pe teren la scară mică, în 

scopuri de conservare a soiului sau în inovarea în materie de produse, și este agreat de autorităţile 

competente; 

 
 

Data aprobării:  
 

Semnătura/ Ștampila Bioagricert 

 


