
ETAPELE ÎNREGISTRĂRII UNUI SOI IN CATALOGUL OFICIAL AL 
PLANTELOR DE CULTURA DIN ROMANIA

1 Cererea amelioratorului  pentru înscrierea soiului la testare (descrierea 
morfologică )

2 Comanda de testare
3 Primirea probei unice de sămânţă la ISTIS
4 Codificarea soiurilor (după specie, tip de soi, precocitate,etc)
5 Alegerea soiurilor apropiate (colecţia de referinţă) – martori de referinta
6 Întocmirea planurilor tematice pentru Centrele de testare
7 Transmiterea probelor de samânţă şi a planurilor în reţeaua de testare
8 Încheierea contractelor de testare cu aplicantii
9 Transmiterea fişelor de observaţii la CTs-uri
10 Observaţii în câmpul experimental (funcţie de test DUS sau VAU)
11 Returnarea la ISTIS a fişelor de observaţii completate
12 Prelucrarea automată a datelor la Oficiul de calcul al ISTIS
13 Transmiterea rezultatelor aplicantului
14 Prenotificarea denumirilor propuse pentru soiurile care îndeplinesc condiţiile de 

înregistrare către Comisia Europeană şi ţările membre
15 Întocmirea documentaţiei în vederea înregistrarii descrierea morfologică

însuşiri fiziologice
însuşiri de calitate
rezistenţe la boli
producţii

16 Şedinţa de înregistrare – Comisia aprobată de  MAPDR
17 Înregistrarea în Registrul soiurilor
18 Notificarea soiurilor înregistrate către Comisia Europeană pentru înscrierea în 

Catalogul Comun
19 Editarea Catalogului oficial naţional
20 Transmiterea soiurilor înregistrate la OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică)
21 Eliberarea  Certificatului de înregistrare



     GHID TEHNIC CU PRIVIRE LA   INREGISTRAREA SOIURILOR

Cererea de admitere la testare in vederea inregistrarii se transmite la I.S.T.I.S. 
intr-un  exemplar.  Aceasta  poate  fi  depusa  direct  de  ameliorator  sau  de  catre 
imputernicitul acestuia,  conform legislatiei in vigoare.

Odata cu cererea de inregistrare se va depune si descrierea morfologica dupa 
modelele UPOV, specificand cel putin caracterele tari din chestionarul tehnic UPOV.

In conformitate cu normele internationale, precum si  cu prevederile Legii nr. 
255/1998  privind  protectia  noilor  soiuri  de  plante,  este  necesar  ca  testul  DUS 
(distinctivitate, uniformitate, stabilitate) sa fie efectuat si pentru formele parentale ale 
hibrizilor.

Soiul supus testarii pentru inregistrare, in functie de specia din care face parte, 
va intra in testare pentru cele 2 teste DUS (distictibilitate, uniformitate, stabilitate) si 
VAU (valoare  agronomica  si  de  utilizare),  daca  va  fi  respectat  termenul  limita  de 
transmitere al cererii si al cantitatilor de seminte prevazute in Anexa 1.

Pentru  semintele  care  se  trimit  tratate,  sunt  necesare  explicatii  privind 
tratamentul  aplicat  si  masurile  de precautie  necesare.  Semintele  vor  fi  insotite  de 
buletine cu indicii de calitate. 



CERERE
pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării

în Catalogul oficial  
 
Numărul de înregistrare: ... ... ... .... .... din ... ... ... ... ... .. (se completează de solicitant)
Examinări solicitate :  - DUS pentru soi  ; pentru formele parentale 

                       - VAU  pentru soi  
                                   - Amprenta genetică: pentru soi ;   pentru  formele parentale 

1. Specia ................................................... 2.  Subspecia  ............................................

3. 3.1. SOLICITANT : 3.2. AUTOR :  
Numele : Numele :

Prenumele: Prenumele:
Calitatea : Adresa :

Instituţia :
Adresa :

Ţara Ţara
4. Adresa pentru corespondenţă :

5.
DENUMIREA 

SOIULUI :
(se copletează cu capitale)

5.1. 
Provizorie:

5.2. 
Definitivă:

6. Informaţii pentru experimentator :
6.1. Zona de cultură :
6.2. Condiţii de cultură :
6.3. Grupa de maturitate :
6.4. Recomandări suplimentare :

7. Originea : In cazul hibrizilor, indicati formula si 
precizati daca este libera sau secreta.
LIBERA           SECRETA  

Formula
 (în cazul hibrizilor şi soiurilor sintetice)

In cazul in care este secreta, completati si formularul 
1 bis.

Ploidia
8. Modul de obtinere a 

soiului :
Selecţie în masă   Selecţie genealogică   Hibridare  
Altul (precizaţi) :………………………………….

8.1. Pentru hibrizi se indică formula 
generică

8.2. Ploidia seminţei certificabile
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9. Componenţii genealogici/formele parentale : 
9.1.Aparţin solicitantului : DA  / NU 

9.2.Sunt proprietatea autorului  DA  / NU 

10. Menţinerea purităţii biologice
10.1. Tip de selecţie de menţinere / 

metodă :
10.2. Responsabilul cu menţinerea : Solicitantul  Autorul   Alţii (nominalizaţi) :

10.3. Locaţia în care se face 
menţinerea (adresa):

11. 11.1. Soiul a mai fost testat în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care :
………….... perioada………………nr. cererii de testare………..testul DUS; DUS şi 
VAU
11.2. Soiul este în curs de testare în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care 
…........ din ce an ………………nr. cererii de testare……….. testul DUS; DUS şi 
VAU

12. 12.1. Soiul a mai fost înregistrat în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, sub ce nume: 
……………..... poziţie  Catalog oficial (ţara)………………. 
menţinător………………
12.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun al UE: DA  / NU   Dacă DA, sub 
ce nume: .......................................în ce an................... 
menţinător .....................................

13. Soiul este modificat genetic  DA  / NU 

13.1. Dacă DA - evenimentul de transformare 
13.2. Nr. şi data aprobării autorităţii pentru introducere în mediu a evenimentului de 

transformare :
14. Cererea este însoţită de :

14.1. Chestionarul tehnic completat de autor, conform UPOV   DA  / NU  sau 
CPVO  DA  / NU  sau  ghid naţional  DA  / NU 
Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune descrierea UPOV sau CPVO şi pentru  liniile 
parentale componente ale soiului.

14.2. Descrierea oficială a soiului  DA  / NU   efectuată de către autoritatea ... ... ... 
.... .... .... ................................... din ţara................. conform ghidului UPOV 
nr. .......................   sau
ghidului CPVO nr. ………..........

14.3. Copia cererii pentru efectuarea testului DUS de către autoritatea din 
ţara………….

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se returnează solicitantului.
Semnătura solicitantului:                                                     Semnătura autorului: 
Data:

F-7.5-02 Rev. 0                                            



Formularul nr.1
Nr. de înregistrare a cererii   
    de înscriere .......................

                                                                                                                
INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND

HIBRIDUL /SOIUL SINTETIC

1. SPECIA
2. DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE):

2.1. PROVIZORIE: 2.2.DEFINITIVĂ:
3. FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC:

4. Liniile parentale:
4. 1. Forma mamă:
4. 2. Forma tată:
4.3. Componentele soiului sintetic:

5. Ploidia seminţei liniilor/formelor parentale:
        5.1. Forma mamă:
        5.2. Forma tată
        5.3. Componentele soiului sintetic:

6. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS:

Denumirea hibridului/formelor 
parentale

Dacă s-a efectuat 
testul DUS

Date privind autoritatea care a efectuat 
testul DUS

DA NU Ţara Instituţia Perioada
Hibridul

Forma tată
Forma mamă

Componentele 
soiului sintetic

Solicitantul anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
Hibrid/soi 
sintetic

Forma 
mamă Forma tată Componentele soiului 

sintetic
DA NU DA NU DA NU DA NU

Descrierea autorului
Descrierea oficială DUS

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se returnează solicitantului.

Semnătura solicitantului:                                      Semnătura autorului: 

Data:       

F-7.5-02 Rev. 0
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  METODOLOGIA DE INREGISTRARE A SOIURILOR LA ISTIS

Fişele de observaţii – cuprind date referitoare la observaţiile ce trebuie efectuate, în 
funcţie de test.

Testul DUS(distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea unui soi)
Se efectuează după ghidurile UPOV, protocoalele  CPVO sau ghiduri naţionale

Design-ul câmpului de experienţă
Recomandări pentru condiţiile de vegetaţie
Se aplică tehnologia uzuală pentru fiecare specie. Recomandările specifice se referă 

la gruparea soiurilor comparabile şi la semănatul plantelor la distanţă, pentru a putea efectua 
observaţii corecte şi a putea evalua uniformitatea. 

Metoda de aşezare

Design-ul este specific fiecărei specii şi depinde de:
 - modul de reproducere: autogam, alogam sau prin înmulţire vegetativă; 
 - structura genetică: linie consangvinizată, hibrid, soi sintetic.

Metoda  de  aşezare  este  specificată  în  protocoalele  CPVO  sau  ghidurile  UPOV, 
observaţiile  fiind efectuate pe parcele  în rânduri  dese sau pe parcele cu plante izolate.

Pentru  a  putea  fi  interpretat,  design-ul  câmpului  experimental  respectă  cerinţele 
calculului statistic.

 blocuri randomizate,
 două sau mai multe repetiţii,
 soiurile apropiate dispuse unele lângă altele.

Examinarea DUS în câmp
În  testarea  soiurilor  pentru  stabilirea  distinctivităţii,  uniformităţii  şi  stabilităţii  un  rol 

important îl are sistemul de reproducere.
Principalele moduri de reproducere sunt:

 prin seminţe:
- autogame (ex. cereale, fasole)
- alogame (ex. graminee furajere)
- hibrizi (ex. porumb, legume)

 vegetativ (ex. cartof, plante ornamentale).

Testarea soiurilor din speciile autogame 

Problemele speciale date de acest tip de înmulţire sunt:
- existenţa  unui  singur  genotip,  cu  toate  că  pot  apărea  plante  atipice  datorate 

impurificărilor genetice;
- testarea se efectuează ţinând cont de observaţiile şi determinările necesare pentru 

DUS.

Ca la orice specie care se înmulţeşte prin seminţe, se pleacă de la o probă provenită 
de  la  aplicant  care  se  seamănă  în  câmpul  de  experienţe.  Mărimea  acestei  probe  este 
specificată în fiecare ghid. 



Durata testării este de două cicluri de vegetaţie independente.

Colecţia de referinţă
Distinctivitatea se stabileşte faţă de soiurile notoriu conoscute cuprinse în colecţia de 

referinţă.  Aceste soiuri  sunt  înregistrate,  protejate sau în testare pentru înregistrare şi/sau 
pentru acordarea protecţiei. Colecţia conţine material viu şi descrierile soiurilor. 

Colecţia de referinţă include soiuri folosite ca standard în fiecare experienţă de câmp 
şi ca soiuri exemplu. Pentru fiecare specie, numărul soiurilor din colecţie variază, putând să 
ajungă la sute.

Gruparea soiurilor
Numărul soiurilor din colecţia de referinţă care se seamănă în câmp se limitează prin 

gruparea lor.  Divizarea soiurilor  în grupuri  se realizează în funcţie de unul sau mai multe 
caractere  clare  menţionate  în  ghidurile  UPOV  sau  CPVO.  Soiurile  sunt  grupate  după 
caracteristicile de grupare. În acest fel cele mai apropiate sunt comparate unul cu altul în 
aceeaşi experienţă. Soiurile candidate se compară cu soiurile de referinţă numai în interiorul 
aceluiaşi grup.

Procesul de selecţIe al soiurilor similare este făcut prin compararea caracteristicilor 
soiului candidat cu întreaga colecţie de soiuri din grup.

Design-ul experienţei

Tipul de experienţă în câmp diferă în funcţie de cultură. Se folosesc parcele semănate 
în rânduri dese (cereale, rapiţă) şi parcele cu plante izolate (fasole, salată).

De  asemenea,  se  seamănă  şi  parcele  cu  un  spic  pe  rând,  pentru  verificarea 
uniformităţii,  de exemplu la cerealele păioase.  Fiecare test include 2000 plante divizate în 
două repetiţii. Observaţiile în parcelele cu un spic pe rând se fac pe cel puţin o sută de rânduri 
cu spice.

Evaluarea distinctivităţii

Cele mai multe caractere pentru stabilirea distinctivităţii se observă vizual.
În cazul diferenţelor mici la soiurile similare se iau în considerare măsurătorile.
Pentru caracterele calitative, distinctivitatea se bazează pe o diferenţă de cel puţin o 

notă şi pentru caracterele cantitative pe un interval de o notă.

Evaluarea uniformităţii

Pentru stabilirea uniformităţii  se folosesc observaţii  vizuale şi se determină plantele 
atipice. Numărul de plante atipice diferă în funcţie de specie şi de tipul de parcelă, în rânduri 
sau un spic pe rând.

La parcelele cu un spic pe rând, un soi este considerat uniform, dacă la 100 de plante 
nu  sunt  mai  mult   de  3  atipice  (la  o  populaţie  standard  de  1% şi  cu  o  probabilitate  de 
acceptare de 95%). 

Evaluarea  uniformităţii  se  face  în  doi  paşi,  primul  pas  se  referă  la  observaţii  pe 
20 de plante sau părţi din cele 20 de plante. Dacă nu apar plante atipice, soiul este declarat 
uniform. Dacă se întâlnesc 3-6 plante atipice, în funcţie de specie, soiul candidat este declarat 
neuniform. 

În  cazul  parcelelor  semănate  în  rânduri,  soiul  este  considerat  uniform  dacă  la  o 
populaţie de 2000 de plante nu se întâlnesc mai mult de 5 plante atipice (populaţia standard 
de 0,1% cu o probabilitate de acceptare de 95%), la grâu şi orz. Pentru triticale, numărul de 



plante atipice nu trebuie să depăşească 6 la 100 de plante, iar în parcelele în rânduri, la 2000 
de plante, numărul de plante atipice trebuie să fie sub 10 plante.

Evaluarea stabilităţii

Stabilitatea  este  cerută  pentru  a  se  asigura  că  soiul  candidat  rămâne  în  timpul 
multiplicărilor  cu  aceleaşi  caractere  ca  în  descrierea  iniţială.  Stabilitatea  se  apreciază  în 
funcţie de uniformitate, în sensul că un soi uniform este considerat şi stabil.

Testul VAU (valoarea agronomică şi de utilizare a unui soi)

Valoarea agronomică şi de utilizare a unui soi trebuie considerată satisfăcătoare dacă, 
comparată cu alte soiuri înscrise în Catalogul oficial, calităţile lui, luate  ca un întreg, oferă, cel 
puţin în privinţa producţiei, în orice zona luata în considerare, o îmbunătăţire clară, fie pentru 
cultivare, fie pentru modul de folosinţă a recoltei sau a produselor derivate din ea. 

Oriunde caracteristicile superioare sunt prezente, caracteristicile individuale inferioare 
pot să nu fie luate în considerare.

Examinarea valorii agronomice şi de utilizare nu este ceruta în următoarele situaţii:
a) pentru înregistrarea soiurilor de ierburi, dacă amelioratorul declară că sămânţa din 

soiul lui nu este destinată pentru producţia de furaje;
b) pentru acceptarea soiurilor a căror sămânţă este comercializată în alt stat membru 

care a acceptat deja soiurile, în privinţa valorii lor agronomice şi de utilizare ;
c) pentru înregistrarea soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care au numai destinaţia 

componente pentru soiurile hibride şi care satisfac cerinţele de la punctul 1.
Examinarea soiurilor se organizează în cadrul Centrelor de Testare a Soiurilor (CTS), 

care sunt amplasate în diferite condiţii ecologice ale ţării şi care formează reţeaua oficială a 
testării soiurilor.

Durata experienţelor
Testarea soiurilor pentru determinarea valorii agronomice şi de utilizare dureaza  trei 

cicluri  de  producţie  efective  (3  ani), fără  întrerupere.  Testarea poate  dura  numai  doi  ani 
(2 cicluri)  în  cazul  soiurilor  la  care  în  aceşti  doi  ani  rezultatele  sunt  superioare  soiurilor 
martor, în toate localităţile de testare.

 La soiurile modificate genetic  a căror forme normale  sunt deja înregistrate, testarea 
se execută un singur an. La aceste organisme, în paralel se va verifica în cadrul unei instituţii 
abilitate şi rezistenţa indusă care a facut obiectul modificării genetice. Soiurile ameliorate prin 
metode  clasice  pentru  un  singur  caracter  (rezistenţa  la  organismele  dăunătoare, 
androsterilitate, etc.), a căror formă normală a fost deja înregistrată, se testează un singur an. 
La aceste soiuri se verifică în paralel caracterul indus care a facut obiectul ameliorării.

Primirea fişelor completate la ISTIS
Prelucrarea automată a datelor – se execută la biroul de calcul al ISTIS
Transmiterea rezultatelor testarii solicitantului – rezultatele se transmit la 
termenele prevăzute în anexa 3 din contractul de testare.
În vederea înregistrării se întocmeşte o documentaţie pentru fiecare soi, care este 
prezentată comisiei în  şedinţa de înregistrare, specificandu-se motivarea propunerii 
pentru inregistrare. 
MADR stabileste comisia de inregistrare 
Votarea soiurilor este codificata si secreta



Intocmirea procesului verbal de sedinta si aprobarea de catre MADR
Prenotificarea denumirii soiurilor către Comisia Europeana
Înregistrarea în Registrul Soiurilor
Notificarea către Comisia europeană pentru înscrierea în Catalogul comun – 
soiurile înregistrate sunt transmise după o machetă elaborata de UE si trimisa tuturor 
statelor membre.
Redactarea Catalogului naţional – se efectueaza în cadrul biroului de calcul al ISTIS 
Transmiterea soiurilor înregistrate la OECD – se efectueaza anual pentru a fi 
admise la certificare
Eliberarea certificatului de soi

                                                                                                                                                                       ANEXA 1



DATELE LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE TESTARE, DE TRANSMITERE  A SEMINŢELOR  ŞI 
CANTITĂŢILE DE SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR  NECESARE PENTRU TESTARE

Data limită 
de 

Data limită 
de 

Cantităţile de seminţe Cantităţile de seminţe

SPECIA înregistrar
e a 

transmitere 
a 

 (material săditor) pentru colecţia de 
referinţă

cererii seminţelor VAU/ 1CTS DUS total (sămânţă netratată)
CULTURI DE CÂMP

Ovăz de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg 5 kg
Ovăz de toamnă 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Orz şi orzoaică de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg 5 kg
Orz şi orzoaică de toamnă 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Secară 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Triticale de toamnă 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Triticale de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg 5 kg
Grâu de toamnă 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Grâu de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg 5 kg
Grâu durum de toamnă 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg 5 kg
Grâu durum de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg 5 kg
Orez 1.II. 1.IV. 2 kg 2 kg 5 kg
Porumb 1.II. 1.III. 1 kg 2 kg    2 kg  pt. hibrid +   1 kg 
Sorg 1.II. 1.III. 0,5 kg 1 kg 1 kg  pt. hibrid + 0,5 kg 
Floarea-soarelui 1.II. 1.III. 0,3 kg 1 kg 1 kg  pt. hibrid + 0,5 kg 
In pentru ulei 15.I. 15.II 1,5 kg 1 kg 3 kg
In pentru fibră 15.I. 15.II. 1,5 kg 1 kg 3 kg
Cânepă 15.I. 15.II. 1 kg 2 kg 5 kg
Bumbac 1.II. 1.IV. 1 kg 3 kg 1 kg
Ricin 1.II. 1.III. 0,5 kg 0,5 kg 5 kg
Rapiţă de toamnă pentru ulei 15.VII. 1.VIII. 1 kg 0,4 kg 2 kg  pt. hibrid + 0,5 kg 
Rapiţă furajeră de toamnă 15.VII. 1.VIII. 1 kg 0,4 kg 2 kg  pt. hibrid + 0,5 kg 
Soia 1.II. 15.III. 2kg 1,5 kg 5 kg
Fasole 1.II. 15.III. 3 kg 2 kg 5 kg
Fasoliţă 1.II. 15.III. 3 kg 1,5 kg 5 kg
Mazăre 1.II. 1.III. 3 kg 2 kg 5 kg
Linte 1.II. 1.III. 2 kg 1 kg 5 kg
Bob 1.II. 1.III. 5 kg 2 kg 5 kg
Măzăriche de toamnă 15.VII. 1.VIII. 2 kg 1 kg 5 kg
Măzăriche de primăvară 1.II. 1.III. 2 kg 1 kg 5 kg
Lupin 1.II. 1.III. 4 kg 2 kg 5 kg
Sfeclă de zahăr 15.I. 15.II. 0,300 kg                         1 unitate
Sfeclă furajeră 15.I. 15.II. 0,300 kg 1 kg 5 kg
Cartofi timpurii 1.XI. 1.XI. 50 kg 150 tub 150 tuberculi
Cartofi târzii 1.XI. 1.XI. 50 kg 150 tub 150 tuberculi
Topinambur 15.I. 1.III. 40 kg 
Tutun 10.I. 10.I. 0,005 kg 0,002 kg
Plante medicinale 10.I. 15.II. diferenţiat pe specii 0,100 kg
Lucernă de toamnă 15.VII. 1.VIII. 1 kg 1 kg 1 kg
Lucernă de primăvară 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Sorg furajer şi zaharat 1.II. 1.III. 0,5 kg 1 kg 1 kg
Golomăţ 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Raigras aristat 15.VII. 1.VIII. 1 kg 1,5 kg 1 kg
Raigras peren 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg 1 kg



Firuţă 15.I. 1.II 1 kg 0,500kg 1 kg
Timoftica 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Trifoi alb 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Trifoi roşu 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Păiuş de livezi şi înalt 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg 1 kg
Ghizdei 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Obsigă nearistată 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Rapiţă furajeră de primăvară 15.I. 1.II. 1 kg 0,4 kg 1 kg
Mei 1.II. 1.III. 0,5 kg 5 kg
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