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Precizari privind procedura de autorizare a gradatorilor 
2008 

Pot solicita instruirea personalului în vederea autorizarii ca gradatori atât persoane juridice, societati comerciale 
cu activitate în domeniul producerii, depozitarii, procesarii, comertului etc. precum si cele care au în cadrul 
obiectului de activitate efectuarea de servicii de determinare a calitatii semintelor de consum (laboratoare 
independente), cât si persoane fizice care doresc sa obtina diploma de gradator autorizat, cu respectarea 
conditiilor stipulate în Regulamentul privind licentele de gradator, aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii, 
alimentatiei si padurilor nr. 356, publicat în Monitorul Oficial nr. 368/29.05.2003. 

Etapele de autorizare a gradatorilor sunt urmatoarele: 

1. Completarea chestionarului de autorizare a gradatorilor si transmiterea lor prin fax la CNGSC. 
Chestionarul consta din doua tabele:  

a. unul cu datele generale privind societatea comerciala si  

b. unul cu date privind punctul de receptie, numar de gradatori la punctul de receptie si datele 
personale ale acestora.  

Se completeaza câte un tabel, din cel mentionat la pct. b), pentru fiecare persoana care urmeaza a fi 
autorizata.  

În cazul persoanelor fizice care doresc sa se autorizeze se completeaza numai tabelul cu datele 
personale.  

Chestionarele se pot solicita telefonic, prin fax, sau prin e-mail de la CNGSC. 

2. Pe lânga chestionare se vor transmite la sediul CNGSC, prin posta, recomandat cu confirmare de 
primire, urmatoarele documente: 

a. copie dupa diploma de studii, sau adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca au o 
vechime în specialitate de minim 1 an; 

b. copie dupa buletin (pagina 1 – 2, inclusiv eventualele mutatii) sau carte de identitate; 

c. 2 poze color tip pasaport (pentru confectionarea legitimatiei de gradator). 

3. În baza datelor din chestionar, CNGSC emite factura pentru plata taxei de licentiere, în valoare de 450 
RON/pers. Cuantumul taxei de licentiere a fost aprobat în sedinta plenului Adunarii generale CNGSC 
din data de 19 mai 2008. Taxa de licentiere cuprinde Manualul de gradare a semintelor de consum si 
Colectia de standarde aferenta. 



 

?  12:30 - 13:30 - pauza de masa 

?  13:30 - 15:00 - modul de curs 

?  15:00 - 15:15 - pauza de cafea 

?  15:15 - 17:00 - modul de curs 

Programa de curs este urmatoarea: 

?  Ziua 1: legislatie, introducere în gradare, esantionarea, tehnici si plan de gradare pentru grâu, grâu 
durum, secara, orz, ovaz, porumb 

?  Ziua 2: tehnici si plan de gradare pentru seminte de in, fasole, mazare, floarea soarelui, soia, rapita 

?  Ziua 3: aplicatii practice 

?  Ziua 4: test de cunostinte teoretice si practice. 

7. Se efectueaza cursul de pregatire folosind ca suport de curs manualul de gradare si colectia de 
standarde. La finalul cursului se sustine proba teoretica si practica cu acelasi instructor cu care s-a 
facut cursul, asistat de un al doilea instructor gradator. Formularele pentru examenul teoretic se vor 
procura de la CNGSC, împreuna cu punctajul aferent fiecarei întrebari.  

La proba teoretica se urmareste modul în care cursantul a înteles notiunile prezentate în manualul de 
gradare si în standardele aferente, iar la proba practica pe lânga determinarea factorilor de gradare si 
stabilirea gradului unui esantion de produs, se urmareste modul de completare a unui formular de 
gradare.    

Instructorul care a facut instruirea transmite la CNGSC examenele în original ale candidatilor care au 
promovat examenul de aptitudini, însotite de un proces verbal semnat de ambii instructori care au 
participat la examinare.  

8. Dupa verificarea dosarelor de catre CNGSC, se întocmeste lista cu persoanele propuse spre 
autorizare, se aproba si se înainteaza la ministerul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru 
avizare si întocmirea ordinului ministrului de aprobare a listei de gradatori, care se publica în Monitorul 
Oficial. 

9. Pâna la publicarea ordinului MADR de aprobare a listei de gradatori, CNGSC poate emite adeverinte 
pentru gradatori în curs de autorizare. 

10. Dupa publicarea ordinului MADR, se pot emite licentele de gradator autorizat de catre Comisia 
Nationala de Gradare a Semintelor de Consum. 

Director executiv, 

Adina Cristea 


