
 (Effective date)…………………………………..

În baza  Ordinului  Ministrului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale nr…….….............1
, 

    conform  Deciziei Comisiei nr. 2004/842/CE privind  modalităţile după care statele membre pot
    autoriza comercializarea seminţelor aparţinând soiurilor pentru care a fost înregistrată o cerere
    de  înscriere  în  Catalogul  naţional  din  speciile  de  plante  agricole  şi  legume, vă  rugăm să  
    confirmaţi pentru….………………………..……..….……….………. (autoritatea  de la care se va
    solicita  autorizaţia)  că  soiurile   menţionate  în  tabelul   de  mai  jos,  din  specia  (denumirea
    comună/denumirea ştiinţifică). .................................... sunt înscrise la testare.

Sămânţa este destinată pentru a fi plasată în piaţa ţării/ţărilor UE astfel:

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Total kg

            În conformitate cu prevederile Ordinului MAPDR…...……...…………. solicitantul se obligă, 

 Solicitantul,
Nume, Prenume /Semnătură/Ştampilă

1
 se va completa numărul corespunzător al ordinului MAPDR care vizează grupul de specii;

2 se va completa cu numele provizoriu al soiului cf. cererii de înscriere în vederea testării (breeder reference).

SOIUL
2

Persoana de 

contact

Data acceptării cererii LCCSMS/ITCSMS

ara/Tipătest

Prenume

Tel/fax/e-mail

Tel/ fax

E-mail

Nume

Adresa ara
Localitatea

Codăpoştal

MEN IN TOR

Nr……………din…………………..

Nr …………. din …………………

pentruăautorizareaăplas riiăpeăpia ăaăsemin elorăapar inândăunorăsoiuriă
pentruăcareăăaăfostăînaintat ăoăcerereădeăînregistrareăîn

Strada/Nr

Specifica ii
FIRMA

SOLICITANT

Număr de înregistrare LCCSMS/ITCSMS

Număr de înregistrare ISTIS

ăCatalogulăNa ionalăalăsoiurilor

CERERE

Solicitant/Agent economic

Nr. ……………. din ………………..

     la solicitarea autorităţii, să pună la dispoziţia acesteia rezultatele testelor şi analizelor efectuate
     în ţară/ţările pentru care a solicitat autorizarea.
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Codul speciei
Species no.
Denumirea speciei
Species name
Denumirea soiului
Variety denomination
Denumireaăsoiuluiăînătestareă
Breeder's reference
Num rădeăidentificareănatională(ID)
National ID
Codul aplicantului
Applicant 
Codulămen in torului
Maintainer
OMG (DA/NU)
GMO
Evenimentul de transformare OMG
Denomination of the GMO event

Teste

solicitate

Teste 

DUSăîn
execu ie

Teste

DUS

finalizate

Mama

Tat

Soiul este
înătestare

          La prezenta cerere s-au ataşat chestionarele  tehnice  depuse de către aplicant o dată cu cererea 
    de înscriere la testare.
    Numărul şi data eliberării cererii ...........................

                                                                                                                             

pentru testul DUS (DA/NU)

pentru testul VAU (DA/NU)

Pentru linii: DA/NU

Tara

Num rulădocumentului
Pentru soi

Tara

Num rulăraportului

Pentru soi (DA/NU)

Tara

Data of request

DUS: DA/NU

VAU: DA/NU

Num rulădocumentului

LOCăREZERVATăPENTRUăINSTITUTULăDEăSTATăPENTRUăTESTAREAăŞIăÎNREGISTRAREAăSOIURILOR

Din analiza cererii nr.  ………….a solicitantului …………………………………………..rezultă :

Data de primire a cererii

ŞEFăSERVICIU,

RESPONSABIL PROGRAM,

DIRECTOR ISTIS,

Pentru linii

Tara

Num rulăraportului
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