
Stimati membrii si colaboratori AMSEM, 

va transmitem o informare privind aplicarea sistemului european de asigurare a calitatii tratarii 
semintelor cu produse fitosanitare ESTA .

Certificarea şi utilizarea Logo-ului ESTA

Asociaţia Europeană a Seminţelor -ESA (European Seed Association) a lansat oficial 
sistemul European de Asigurare a Tratamentului Semintelor - ESTA (European Seed 
Treatment Assurance ), sistem de asigurare a calităţii în timpul aplicării produselor de 
protecţie a plantelor pe seminţe (tratarea seminţelor) şi manipularea şi utilizarea 
seminţelor tratate.

Companiile pot utiliza logo-ul ESTA numai după ce ob  ț  in certificatul ESTA.  

Ob  ț  inerea certificatului ESTA:  

1. În Germania, Franța, Marea Britanie

Companiile din Franța, Germania și Marea Britanie trebuie să contacteze GNIS, Seed Guard și AIC

Persoane de contact:

Franța: Christophe Rouillard, Christophe.ROUILLARD @ gnis.fr

Germania: Peter Jürgens, Peter.Juergens @ SeedGuard.de

Marea Britanie: Garry Rudd, Garry.Rudd @ agindustries.org.uk

GNIS, Seed Guard și AIC vor informa cu privire la procedura de certificare.

Companiile care sunt deja certificate conform sistemului național de țările lor (PQP în Franța, Seed Guard în 
Germania și AIC în Marea Britanie) nu vor avea nevoie de nici un audit suplimentar, deoarece sistemul lor 
este compatibil cu ESTA. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, companiile mai trebuie să contacteze 
GNIS, Seed Guard și AIC pentru a obține certificatul ESTA. Numai atunci când primesc certificatul ESTA au 
voie să folosească logo-ul ESTA. 

2. În alte țări

Companiile din alte ţări, care doresc să obțină certificatul ESTA  trebuie să contacteze un organism de 
certificare acreditat. Organismele de certificare care sunt acreditate pâna acum pentru auditul ESTA sunt:

SGS în Germania

SOC în Franța

ECAS în Olanda

Aceste organisme de certificare pot efectua audituri ESTA în toate ţările din UE.

 In urma efectuării cu succes a auditului, compania respectivă trebuie să trimită la ESA (persoana de 
contact: Amalia Kafka, amaliakafka@euroseeds.org ) o copie a certificatului, să semneze un acord cu ESA și 
să plătească taxa ESTA. Numai atunci ei pot folosi logo-ul ESTA.

 

-- 
Gheorghe HEDESAN
Secretar General AMSEM
Secretary General of AMSEM -Ro
Tel/fax +40213177291
E-mail: office@amsem.ro
www.amsem.ro 

mailto:Christophe.ROUILLARD@gnis.fr
http://www.amsem.ro/
mailto:office@amsem.ro
mailto:amaliakafka@euroseeds.org
mailto:Garry.Rudd@agindustries.org.uk
mailto:Peter.Juergens@SeedGuard.de

