
Institutul de Stat pentru Testarea                                                                  CPVO TP  46/1         
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                              25.03 2004 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Allium cepa (grup ceapă) 
                                 CEAPĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
a)   
    (i) polenizare liberă     
    (ii) hibrid simplu     
    (iii) hibrid triliniar     
    (iv) clonă     
    (v) linie parentală                                                                              
    (vi) alt lip (indicat tipul)                                                                              
   
   

b)   
    (i) reproducere prin seminţe     
    (ii) reproducere vegetativă     
   

c)  Alte informaţii cu originea genetică şi metoda de ameliorare 
 

4.2. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  
  

4.3. Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 
  

              DA                              NU  
  

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă)  
  

5. Caracteristici (TP 46/1)  
5.1.(1) Planta: numărul de frunze pe tulpina falsă 3 mic/5 mijlociu/7 mare    

5.2.(4) Foliajul: culoare verde 3 deschisă/5 mijlocie/7 închisă    
5.3.(10) Bulbul: tendinţa de separare în bulbili 1 absentă spre foarte slabă/3 slabă/  
 5 mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică    
5.4.(11) Bulbul: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.5.(17) Bulbul/bulbil: forma generală (în secţiune  1 eliptică/2 ovată/3 larg eliptică/  
longitudinală) 4 rotundă/5 larg ovată/6 larg obovată/  
 7 rombică/8 transversal eliptică (aplatizat)  
 9 îngust transversal eliptică (f. aplatizat)    
5.6.(22) Bulbul/bulbil: culoarea de bază a pieliţei  1 albă/2 cenuşie/3 verde/4 galbenă/  

uscate 5 maro/6 roz/7 roşie    
5.7.(24) Bulbul/bulbil: nuanţa culorii pieliţei uscate 1 absentă/2 cenuşie/3 verzuie/4 gălbuie/  
(în plus faţă de culoarea de bază) 5 maronie/6 roz deschis/7 roşietică/  
 8 purpurie    
5.8.(28) Tendinţa de boltire (la semănatul din 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/  
primăvară) 5 mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică    
5.9.(32) Epoca maturităţii de recoltare la semănatul 1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/  
din toamnă (foliajul căzut la 80% din plante) 7 târzie/9 foarte târzie    
5.10.(33) Epoca maturităţii de recoltare la    
semănatul din primăvară(ca la 32) 3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie    
5.11.(35) Androsterilitatea 1 absentă sau foarte slab exprimată/  
 2 slab exprimată/3 puternic exprimată    



6. Soiuri similare  
Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare  
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători  
  
  
  
  

7.2. Condiţii speciale pentru examinarea varietăţior 
7.2.1. Lungimea zilei care favorizează dezvoltarea bulbului 
         a. zi scurtă    
         b. zi lungă    
7.2.2. Conţinutul în S.U. 
         a. scăzut    
         b. mediu    
         c. ridicat    
7.2.3. Potrivit pentru păstrare 
         a. nu    
         b. termen scurt    
         c. termen lung    
7.2.4. Alte condiţii 

              DA                              NU 
                         (specificat) 
 
 
7.3. Alte informaţii 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                  CPVO TP  119/1         
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                 25.03 2004 

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Cucurbita pepo 
                                  DOVLECEL 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
a)   
    (i) polenizare liberă     
    (ii) hibrid      
    (iii) linie parentală     
b)   
    (i) reproducere prin seminţe                                                                              
    (ii) reproducere vegetativă                                                                              
   

c)  Alte informaţii cu originea genetică şi metoda de ameliorare  
 

4.2. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  
  

4.3. Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 
  

              DA                              NU  
  

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă)  
  

5. Caracteristici (TP 119/1)  
5.1.(1) Tipul fructului:     

 Dovleac      

 Dovleac miniatur     

 Cochilie      

 Ghindă       

 Cu gât     

 Dovlecel      

 Dovlecel rotunjit     

 Delicata (eliptic)     

 Spaghetă (eliptic)     

 Rondini (globulos)     

 Ölkürbis (globulos)     

 Altele      

5.2.(4) Planta: tipul de creştere 1 tufă/2 semitârâtor/3 târâtor    
5.3.(5) Planta: ramificarea 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(15) Limbul frunzei: pete argintii 1 absente/9 prezente    
5.5.(30) Fruct: forma generală  1 formă de disc/2 transversal eliptică/3 lat   
 transversal eliptică/4 globuloasă/5 formă   
 de turban/6 lat eliptică/7 ovală/8 eliptică/  
 9 cilindrică/10 piriformă/11 lageniform   
 (slab îngustat la vârf)/12 măciucată    
5.6.(50) Fructul: culoarea principală a epidermei  1 albă/2 crem/3 galbenă/4 verde/  
(exclusă culoarea punctelor, petelor, striurilor şi 5 parţial alb şi parţial galben/6 parţial alb   
benzilor) şi parţial verde/7 parţial galben şi parţial  
 verde    



6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare  
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători  
  
  
  
  

7.2. Condiţii speciale pentru examinarea varietăţior 
 
 
7.3. Alte informaţii 
 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                    CPVO TP  7/1       
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                06.11.2003 
                                                                                                                                

 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Pisum sativum L. sensu lato 
                                  MAZĂRE DE GRĂDINĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
      Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  
   

4.2. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  
  

5. Caracteristici (TP 7/1)  
5.1.(2) Sămânţa: forma granulelor de amidon 1 simplă/2 compusă    

5.2.(3) Sămânţa: culoarea cotiledoanelor 1 verde/2 galben    
5.3.(4) Sămânţa: soiuri cu antocian: marmorarea   

           tegumentului 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(5) Sămânţa: soiuri cu antocian: pete violacei    

           sau roz pe tegument 1 absente/2 slabe/3 itense    

5.5.(6) Sămânţa: culoarea neagră a hilului 1 absentă/9 prezentă    

5.6.(9) Planta: pigmentaţia antocianică 1 absentă/9 prezentă    
5.7.(65) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/  

 9 foarte mare    
5.8.(62) Sămânţa: epoca de maturare 1 foarte timpurie/3 timpurie /5 medie/  

 7 tardivă/9 foarte tardivă    

5.9.(16) Foliaj: culoarea 1 verde galben/2 verde/3 verde albăstrui    
5.10.(19) Frunza: foliole 1 absente/9 prezente    
5.11.(28) Stipela: tip dezvoltare 1 rudimente/2 bine dezvoltată    
5.12.(29) Stipela: prezenţă stipelă ureche de iepure 1 absentă/9 prezentă    
5.13.(33) Stipela : pătarea 1 absentă/9 prezentă    
5.14.(36) Epoca de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mediu/  
 7 tardiv/9 foarte tardiv    
5.15.(38) Numai soiuri cu antocian   
   Floarea : pigmentaţia antocianică a aripioarelor 1 roz pal/2 roz/3 purpuriu roşcat    
5.16.(48) Păstaia : lungimea (la al 2-lea nod florifer) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 medie/  

 7 lungă/9 foarte lungă    

5.17.(50) Păstaia : strat pergamentos 1 absent/2 parţial prezent/3 total prezent    
5.18.(51) Numai varietăţi fără strat pergamentos    

    sau parţial : îngroşarea peretelui 1 absent/9 prezent    
5.19.(54) Numai varietăţi fără strat pergamentos    

    Păstaia : forma părţii bazale 1 ascuţită/2 tronconică    
5.20.(55) Păstaia: culoarea 1 galben/2 verde/3 verde albăstrui/ 

4 purpuriu 
 

   
5.21.(61) Păstaia: intensitatea culorii verzi a 
boabelor imature 

3 deschis/5 mediu/7 închis    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  



7. Informaţii suplimentare 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători 

(i) Rezistenţa la Fusarium ox. sp. pisi Rasa 1, 2, 5, 6    
(ii) Rezistenţa la Erisiphe pisi    
(iii) Rezistenţa la Ascochyta pisi rasa C    
(iv) Rezistenţa la Pseudomonas syringae pisi rasa 2, 4    
(v) Rezistenţa la VMT transmis prin seminţe    
(vi) Rezistenţa la VMT galben al fasolei    
(vii) Rezistenţa la VMT negru    
(viii) Alte rezistenţe    

7.2. Utilizarea principală 
    1. producţie agricolă 
        - sămânţă    
        - furaj    
    2. legumă 
        - conservare    
        - congelare    
        - proaspătă    
        - uscată    
        - bob alimentar    
    3. alte condiţii 
7.3. Tipul de creştere 
        - pitic    
        - nepitic    
 
7.4. Codiţii speciale pentru examinarea soiului 
 
 
7.5. Alte informaţii 
 
 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                  CPVO TP  162/1         
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                 25.03 2004 

 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Allium sativum L. 
                                 USTUROI 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
a)   
    (i) clonă naturală     
    (ii) clonă din cultură in vitro     
    (iii) clonă prin răsad     
    (iv) altele     
   

b)   
    (i) îmulţire vegetativă     
    (ii) altele     
   

c)  Alte informaţii cu originea genetică şi metoda de ameliorare 
 

4.2. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  
  

5. Caracteristici (TP 162/1)  
5.1.(2) Planta: densitatea frunzelor 3 slabă/5 mijlocie/7 densă    

5.2.(3) Frunza: culoare verde 3 deschisă/5 mijlocie/7 închisă    
5.3.(10) Tulpina falsă: lărgimea la bază 3 îngustă/5 mijlocie/7 largă    
5.4.(14) Bulbul: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.5.(15) Bulbul: forma (în secţiune longitudinală) 1 transversal eliptică /2 ovală/3 rotundă    
5.6.(21) Bulbul: culoarea de fond a tunicilor    

            exterioare uscate 1 albicioasă/2 alb-gălbuie/3 alb-roşietică    
5.7.(27) Bulbul: bulbili externi 1 absenţi/9 prezenţi    

5.8.(28) Bulbilul: mărimea 3 mic/5 mijlociu/7 mare    

5.9.(29) Bulbilul: culoarea tunicii 1 albă/2 crem/3 roz/4 purpurie/5 maro    
5.10.(32) Bulbilul: culoarea pulpei 1 albă/2 galbenă    
5.11.(33) Epoca maturităţii de recoltare (30% din  1 foarte precoce/3 precoce/5 mijlocie/  
              plante cu foliajul cazut) 7 tardivă/9 foarte tardivă    
5.12. (34) Sfârşitul latenţei bulbililor (pornirea în  1 foarte precoce/3 precoce/5 mijlocie/  
               vegetaţie) 7 tardivă/9 foarte tardivă    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare  
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători  
  
  
  
  
  
  



7.2.    Condiţii speciale pentru examinarea varietăţior 
7.2.1. Tipul 
         a. de zi lungă toamna    
         b. de zi acurtă primăvara    
7.2.2. Alte condiţii 
  
7.3. Alte informaţii 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9.   Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
     (încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
      a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) .................................................................................. 
      b) tratament chimic ............................................................................................................................. 
      c) schemă de cultură........................................................................................................................... 
      d) alţi factori ........................................................................................................................................ 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                     
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. 
                                  TOMATE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere  
       Metoda de ameliorare, menţinere şi reproducere a soiului  
 a) propagarea vegetativă    
 b) propagarea prin seminţe    
  - hibrid    
  - polenizare liberă    

4.2.  Alte informaţii                                                                                                                     Da     Nu 
 a) organism modificat genetic (GMO)       
 b) metoda de reproducere sau recombinare care nu este posibilă în natură       
 c) metoda care permite reproducerea sau transfer de material genetic (GMO)       
  
  

5. Caracteristici (TG 44/10)  
5.1.(2) Planta: tip de creştere 1 determinat/2 nedeterminat    

5.2.(9) Frunza: diviziune limb 1 penat/2 bipenat    

5.3.(20) Peduncul : zona de abscisie 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(22) Fruct: mărime 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7mare  

 9 foarte mare    
5.5.(24) Fruct: forma în secţiune longitudinală 1 aplatizat/2 uşor aplatizat/3 circular/  
 4 dreptunghiular/5 cilindric/6 eliptic/  

 

7 formă de inimă/8 obovat/9 ovat/10 formă de 
pară 

 

   
5.6.(25) Fruct: coaste la zona pedunculară 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/  

 7 puternic/ foarte puternic    
5.7.(33) Fruct: număr de loji seminale 1 numai două/2 două sau trei/3 trei sau patru  

 4 patru, cinci sau şase/5 mai mult de şase    

5.9.(34) Fruct: calota verde (înainte de  
            maturitate) 

 
1 absent/9 prezent 

 

   
5.10.(38) Fruct: culoarea la maturitate 1 crem/2 galben/3 portocaliu/4 roz/5 roşu/ 

6 maroniu 
 

   
5.11.(40) Fruct: fermitatea 1 foarte moale/3 moale/5 mediu/7 ferm/  

 9 foarte ferm    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători                                                              absent       prezent    netestat 

 - Meloidogyne incognita          
 - Verticillium dahliae Rasa 0          
 - Fusarium oxysporum    

  f. sp. lycopersici Rasa 0          
                             Rasa 1          



 - Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici          
 - Cladosporium fulvum    

  Rasa 0          
  Grupa A          
  Grupa B          
  Grupa C          
  Grupa D          
  Grupa E          
 - Virusul mozaicului tomatelor    

  Rasa 0          
  Rasa 1          
  Rasa 2          
 - Phytophtora infestans          
 - Pyrenochaeta lycopersici          
 - Stemphylium spp.          
 - Pseudomonas syringae pv. Tomate          
 - Ralstonia solanacearum Race          
 - TYLCV          
 - TSWV          
 - Leveillula taurica          
 - Oidium lycopersicum          
 - Altele (specificate)          

7.2. Condiţii speciale pentru examinarea soiului 
 a) Tip de cultură: 

I - seră    
 - solar    
 - câmp    

II - susţinută    
 - semi-susţinută    
 - ne-susţinută    
 b) Utilizarea principală 
 - produs proaspăt sau grădină    
 - prelucrare industrială    
 - plante la ghiveci    

7.3.    Alte informaţii  
 - durata de păstrare a fructelor (.......... zile/săptămână)    
  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
           a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ............................................................................. 
           b) tratament chimic ....................................................................................................................... 
           c) schemă de cultură...................................................................................................................... 
           d) alţi factori ................................................................................................................................... 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                     
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Cichorium intephus L. 
                                  ANDIVĂ 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Metoda de menţinere şi reproducere  

a) (i) populaţie    
 (ii) hibrid    
 (iii) linie parentală    
 (iv) altele (specificat)    

4.2 Originea geografică a soiului: regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  

4.3 Informaţii în legătură cu componenţii hibridului  
  
Schema de ameliorare (indicat primul component femel)  
  

5. Caracteristici (TP 173/1)  
5.1 (6) Frunza: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/  

 7 lungă/9 foarte lungă    
5.2 (9) Frunza: culoarea 1 numai verde/2 numai roşu/3 verde şi   

 roşu    

5.3 (10) Frunza: intensitatea culorii verzi 3 deschis/5 mijlociu/7 închis    
5.4 (22) Perioada înfloririi 1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/  

 7 târzie/9 foarte târzie    

5.5 (28) Androsterilitatea 1 absentă/9 prezentă    
5.6 (29) Păpuşa: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/  

 7 lungă/9 foarte lungă    
5.7 (32) Păpuşa: formă în secţiune longitudinală 1 îngust eliptică/2 eliptică/3 lat eliptică/  

 4 ovată    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare 
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători 
 
7.2 Condiţii speciale de examinare 
 7.2.1 Perioada de forţare (luna) ........................... 
 7.2.2 Alte condiţii   

7.3 Alte informaţii  

 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

 
 



9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                     
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Cichorium endivia L. 
                                  CICOARE CREAŢĂ 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Metoda de menţinere şi reproducere  

a) (i) populaţie    
 (ii) hibrid    
 (iii) linie parentală    
 (iv) altele (specificat)    

4.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  

4.3 Informaţii în legătură cu componenţii hibridului  
  

Schema de ameliorare (indicat primul component femel)  
  

5. Caracteristici (TP 118/1)  
5.1 (1) Planta: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7 mare/  

 9 foarte mare    
5.2 (3) Inima: forma în secţiune longitudinală 1 eliptică/2 transversal lat eliptică/  

 3 transversal îngust eliptică    

5.3 (4) Inima: culoarea  1 gălbui verde/2 verde    
5.4 (12) Frunza: culoarea 1 gălbui verde/2 verde/3 verde cenuşiu 

deschis 
 

   

     
5.5 (13) Frunza: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschisă/3 deschisă/5 mijlocie/  

 7 închisă/9 foarte închisă    

5.6 (14) Frunza: incizii 1 absent/9 prezent    

5.7 (15) Frunza: gradul de incizare 1 tip I/2 tip II/3 tip III    

5.8 (23) runza: culoarea de bază mediană 1 albă/2 roz    

5.9 (28) Floarea: culoarea 1 albă/2 roz/3 violet albastru    
5.10 (29) Timpul maturităţii de recoltare 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/  

 7 târziu/9 foarte târziu    
5.11 (30) Timpul de boltire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/  

 7 târziu/9 foarte târziu    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

7. Informaţii suplimentare 
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători 
7.2 Condiţii speciale de examinare 
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 

     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 



 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Beta vulgaris var. cicla L. 
                                  MANGOLD 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii privind schema de ameliorare şi reproducere                                                              Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare  
4.1.1 Încrucişare   
   a) controlată     
           (părinţii) ……………………………  
   b) parţial cunoscută încrucişarea     
           (părinţii) ……………………………  
   c) necunoscută încrucişarea                                                                              
4.1.2 Mutaţie     
           (părinţii) ……………………………  
4.1.3 Descoperită şI dezvoltată     
           (unde şI când) ……………………………  
4.1.4 Altele (detalii)     

4.2 Metoda de reproducere  
4.2.1 prin sămânţă  
    a) autopolenizare    
    b) polenizare încrucişată    
        i) populaţie    
        ii) soi sintetic    
    c) hibrid    
    d) altele (detalii)    
4.2.2 Altele ..............................................................  
  

5. Caracteristici (TG 106/4)  
5.1(7)L limbul frunzei: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschisă/3 deschisă/5 mijlocie/  

 7 închisă/9 foarte închisă    

5.2(11) Limbul frunzei: coloraţia antocianică 1 absentă/9 prezentă    
5.3(14) Peţiolul: lăţimea 1 foarte îngustă/3 îngustă/5 mijlocie/  
 7 lată/9 foarte lată    
5.4(16) Peţiolul: culoarea  1 albă/2 galbenă/3 verde/4 roz/5 purpurie    

6. Soiuri similare  
        Menţionaţi soiul/soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri. 
  
  
  
  
  
  
  
  

7. Informaţii suplimentare  
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători  
  
  

  
 
  



7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţior 
 
7.3 Alte informaţii 
 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

 
CHESTIONAR TEHNIC 

 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia: Cucumis sativus L. 
                                  CASTRAVETE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Metoda de menţinere şi reproducere  
 

4.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
  
  

4.3 Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 
  

              DA                              NU  
  

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă)  
  

5. Caracteristici (TG 61/6)  
5.1(12) Planta: expresia sexelor 1 aproximativ egal/2 predominant flori   

 femele/ 3 numai flori femele    

5.2(14) Fructul tânăr: tipul ornamentaţiei 1 numai peri/2 numai ţepi/3 peri şi ţepi    
5.3(16) Fructul tânăr: culoarea ornamentaţiei 1 alb/2 negru    
5.4(18) Partenocarpia 1 absentă/9 prezentă    
5.5(19) Fructul: lungimea  1 foarte scurtă/3 scurtă/5 medie/7 lungă/  
 9 foarte lungă    

5.6(26) Fructul: culoarea de bază a epidermei la 
maturitatea de consum  

 
1 albă/2 galbenă/3 verde  

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
Cladosporium cucumerinum 1 sensibi/9 rezistent/netestat    
Cucumis Mozaic Virus (CMV) 1 sensibi/9 rezistent/netestat    
Sphaerottheca fuliginea 1 sensibil/9 rezistent/netestat    
Erysiphe cichoriacerum 1 sensibil/9 rezistent/netestat    
Pseudoperonospora cubensis 1 sensibil/9 rezistent/netestat    
Corynespora melonis 1 sensibil/9 rezistent/netestat    
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii   
  
  
  
i) Tipul de cultură  
- în seră    
- în câmp deschis                                                                                                                                   
- în câmp deschis şi seră    



ii) Utilizare  
a) cornişon    
b) de salată - Beth Alpha, lung, american, japonez, cornişon, altele    
  
  

  

7.2.4 Alte condiţii 

              DA                              NU 
                         (specificat) 
 
 
7.3 Alte informaţii 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor       
                                                                            

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

               Subspecia:  Lactuca sativa L. 
                                  SALATA 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1. Schema de ameliorare  
    4.1.1. încrucişare  
       a) încrucişare controlată (părinţii) …………………………………………………………………..    
       b) parţial cunoscută încrucişarea (părinţii cunoscuţi) ……………………………………………..    
       c) încrucişarea necunoscută     
    4.1.2. Mutaţie (părinţii) ………………………………………………………………………………….    
    4.1.3. Descoperire şi creştere (locul şi când) ………………………………………………………..    
    4.1.4. Alte (detalii)  ……………………………………………………………………………………...    
4.2. Metoda de reproducere a soiului   
       a) Autopolenizare ……………………………………………………………………………………..    
       b) Alte (detalii)  …………………………………………………………………………………….….    

5. Caracteristici (TG 13/10)  
5.1(1) Sămânţa: culoarea 1 albă/2 galbenă/3 neagră    
5.2(16) Frunza: nuanţa culorii verzi a frunzelor 
exterioare  

1 absentă/2 gălbuie/3 cenuşie/4 roşiatică    

5.3 (18) Frunza: coloraţia antocianică 1 absentă/9 prezentă    
5.4(36) Perioada de început boltire în condiţii de zi 
lungă 

1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/7 
târzie/9 foarte târzie 

   

5.5. Tipul de creştere la maturitatea de recoltare 1 căpăţână cu frunza untoasă/2 tip 
iceberg/3 lăptucă(marulă-romană)/ 
4 Grasse (latin) cu vârful căpăţânii scurt 
elliptic la obovat/5 butaş, frunză de stejar/ 
6 picior de pahar (tulpina se consumă) 

 
 
 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 

diferă soiul candidat faţă 
de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Rezistenţa la Bremia lactucae   
   a) izolat Bl:2 1 absent/9 prezent/netestat     
   b) izolat Bl: 5 1 absent/9 prezent/netestat     
   c) izolat Bl: 7 1 absent/9 prezent/netestat     
   d) izolat Bl: 12 1 absent/9 prezent/netestat     
   e) izolat Bl: 14 1 absent/9 prezent/netestat     
   f) izolat Bl: 15 1 absent/9 prezent/netestat     
   g) izolat Bl: 16 1 absent/9 prezent/netestat     
   h) izolat Bl: 17 1 absent/9 prezent/netestat     
   i) izolat Bl: 18 1 absent/9 prezent/netestat     
   j) izolat Bl: 20 1 absent/9 prezent/netestat     
  k) izolat Bl: 21 1 absent/9 prezent/netestat     



   l) izolat Bl: 22 1 absent/9 prezent/netestat     
  m) izolat Bl: 23 1 absent/9 prezent/netestat     
   n) izolat Bl: 24 1 absent/9 prezent/netestat     
   o) izolat Bl: 25 1 absent/9 prezent/netestat     
ii) Rezistenţa la virusul mozaic al salatei, Rasa L5-1     
iii) Rezistenta la Nasonovia ribisnigri     
iv) Alte rezistenţe     
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii   
  
  
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:       Phaseolus vulgaris  
Denumirea comună:   FASOLE PITICĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Metoda de menţinere şi reproducere 
 

4.2 Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 
 

4.3 Informaţii legate de componentele soiului hibrid cu referire la tratarea lui în mod confidenţial ? 
 

              DA                              NU 
 

Schema amelioratorului (indicat prima componentă femelă) 

5. Caracteristici (TP 12/2)  
5.1(2) Planta: tip de creştere  1 pitic/2 urcător    

5.2(15) Floarea: culoarea stindard  1 albă/2 roz pal alb/3 roz/4 violet    
5.3 (17) Păstaia: lungimea (inclusiv stilul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

lungă/9 foarte lungă (..............cm) 
 

   
5.4(21) Păstaia: forma în secţiune transversală (la 
nivelul bobului) 

1 îngust-eliptică/2 eliptică la ovat/3 
cordat/4 circulară/5 în formă de opt 

   

5.5. (22) Păstaia: culoarea de fond 1 galbenă/2 verde/3 violetă    
5.6 (27) Păstaia: aţe (spre interior) 1 absente/9 prezente    
5.7 (35) Sămânţa: greutatea 1 foarte mică/3 mică/5 medie/7 mare/9 

foarte mare (100 boabe …………. g) 
 

   
5.8 (41) Sămânţa: număr de culori 1 una/2 două/3 mai mult de două    
5.9 (42) Culoarea principală 1albă/2 verde şI verzui/3 gri/4 galben/5 

bej/6 maro/7 roşu/8 violet/9 negru 
 

   
5.10 (43) Sămânţa: culoarea secundară 
predominantă 

1 gri/2 gallbenă/ 3 bej/4 maro/5 roşie/6 
violetă/7 neagră 

 

   
5.11 (46) Timpul de înflorire 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/7 

târziu/9 foarte târziu (±) 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Colletrotrichum rasa Kappa 1 absent/9 prezent/3 netestat    
                            rasa Lambda  1 absent/9 prezent/3 netestat    
                            alte rase    1 absent/9 prezent/3 netestat    
ii) BCMV 1 absent/9 prezent/3 netestat    
iii) Xanthomonas campestris p. phaseoli 1 absent/9 prezent/3 netestat    
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare păstaie, boabe, stare 
proaspătă, conservă, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Daucus carota L. 
Denumirea comună: MORCOV 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, varietatea rezultată 
din : 

  

4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)     
       b) parţial cunoscută încrucişare (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Mutaţie (părinţii)     
4.1.3 Descoperire şi creştere (locul descoperirii şi 
cum) 

    

4.1.4 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a varietăţii   
4.2.1 Varietate reprodusă prin sămânţă   
      a) autopolenizare     
      b) polenizare încrucişată     
            i) populaţie     
           ii) varietate sintetică     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     

5. Caracteristici (TP 49/7)   
5.1(3) Frunza: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 medie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   

5.2(5) Frunza: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschisă/3 deschisă    
5.3(7) Morcov : lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/ 

9 foarte lung 
 

   
5.4(8) Morcov: grosimea 1 foarte îngust/3 îngust/5 mediu/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.5(10) Morcov: forma în secţiunelongitudinală 1 circulară/2 obovată/3 obtriangulară/ 

4 îngust obtriangulară/5 îngust 
obtriangulară la îngust oblongă/6 îngust 
oblongă 

 
 
 

   
5.6(11) Morcov: forma umeraţiei 1 plată/2 plată la rotundă/3 rotundă/4 

rotundă la conică/5 conică 
   

5.7(12) Morcov : vârful la dezvoltarea deplină 1 bont/2 uşor ascuţit/3 puternic ascuţit    
5.8(13) Morcov: culoarea exterioară 1 albă/2 galbenă/3 portocalie/4 roz pal 

roşie/5 roşie/6 purpurie 
 

   
5.9(14) Morcov: intensitatea culorii exterioare 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.10(18) Morcov: diametrul inimii faţă de cel total 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.11(19) Morcov: culoarea inimii 1 albă/2 galbenă/3 portocalie/4 roz pal 

roşie/5 roşie 
 

   
5.12(21)  Morcov: culoarea cortexului 1 alb/2 galben/3 oranj/4 roz deschis/ 

5 roşu 
   

5.13(27) Morcov: Perioada culorii vârfului în secţine 
longitudinală 

1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/ 
7 târzie/8 foarte târzie 

 

   



6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, păstrare, 
altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor       
                                                       
 
                      

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Capsicum annuum L.       
Denumirea comună: ARDEI 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 
 

Ameliorator (diferit de solicitant) 

3. Denumirea propusă şi numărul de referinţă al amelioratorului 
       a) denumirea propusă 
       b) numărul de referinţă al amelioratorului 
 
 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, soiul rezultat din :   
4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişarea (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Mutaţie (părinţii)     

4.1.3 Descoperire şi creştere (locul descoperirii şi cum)     
4.1.4 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a soiului   
4.2.1 Soiuri reproduse prin sămânţă   
      a) autopolenizare     
      b) polenizare încrucişată     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     
   

5. Caracteristici (TG 76/8)   
5.1 (1) Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului 1 absentă/9 prezentă    
5.2(4) Planta: internoduri scurte (în partea 
superioară) 

1 absente(nedeterminat)/9 prezente 
(determinat) 

 

   

5.3(19) Peduncul: portul 1 erect/2 semiaplecat/3 aplecat    
5.4(21) Fructul: culoarea înainte de maturitate 1 albicios verzuie/2 galbenă/3 verde/ 

4 purpurie 
 

   
5.5(28) Fructul: forma predominantă în secţiune 
longitudinală 

1 aplatizată/2 rotundă/3 cordiformă/ 
4 pătrată/5 dreptunghiulară/ 
6 trapezoidală/7 moderat triunghiulară/ 
8 îngust-triunghiulară/9 formă de corn 

 
 
 

   
5.6(33) Culoarea la maturitate 1 galbenă/2 oranj/3 roşie/4 brună/5 verde    
5.7(40) Fructul: numărul predominant de loji 1 predominant două/2 egal două şi trei/ 

3 predominant trei/4 trei şi patru/ 
5 predominant patru şi mai multe  

 
 

   
5.8(45) Fructul: capsicina în placentă 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.1) Rezistenţa la VMT patotip 0 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.2) Rezistenţa la VMT patotip 1-2 1 absentă/9 prezentă    
5.9(48.3) ) Rezistenţa la VMT patotip 1-2-3 1 absentă/9 prezentă    
5.10(49.1) Rezistenţa la virusul y al cartofului    
                 patotip 0 
 
 
 

 
1 absentă/9 prezentă 

 

   



6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 

Comentarii:    

7. Informaţii suplimentare în sprijinul examinării soiului  
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Phytophtora capsici 1 absent/9 prezent/3 netestat    
ii) Altele     
   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
9.3. Materialul de plantat a fost examinat prin testare la prezenţa de virus sau alţi patogeni? 

                                                     DA                              NU 
 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor           
                                                                        

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Solanum melongena L.       
Denumirea comună: PĂTLĂGELE VINETE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, varietatea rezultată 
din : 

  

4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişare (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Mutaţie (părinţii)     
4.1.3 Descoperire şi creştere (locul descoperirii şi 
cum) 

  

   
4.1.4 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a varietăţii   
4.2.1 Varietate reprodusă prin sămânţă   
      a) autopolenizare     
      b) polenizare încrucişată     
            i) populaţie     
           ii) varietate sintetică     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     

5. Caracteristici (TG 117/4)   
5.1(16) Fructul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mijlociu/7 lung/ 

9 foarte lung 
 

   
5.2(18) Fructul: raportul L/Ø 1 foarte mic/3 mic/5 mediu/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.3(19) Fructul: forma generală 1 globulos/2 ovoid/3 obovat/4 formă de 

pară/5 formă de crosă/6 elipsoidal/7 
cilindric 

 
 

   
5.4(24) Fructul: culoarea pieliţei (la maturitatea 
comercială) 

 
1 alb/2 galben/3 verde/4 mov/5 purpuriu 

 

   
5.5(28) Fructul: dungarea 1 absent/9 prezent    
5.6(38) Fructul: spini pe caliciu 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/ 

7 puternic/9 foarte puternic 
 

   
5.7(40) Fructul: culoarea pulpei 1 albicioasă/2 verzuie    
5.8(42) Timpul de început a înfloririi 3 timpuriu/5 mediu/7 târziu (± comparabil 

faţă de soiul ………………………) 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   



7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor       
                                                         
                    
 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 
 

Denumirea latină:     Cucumis melo L. 
Denumirea comună: PEPENE GALBEN 
 
 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                               Codul                                     
4.1. Schema de ameliorare   
4.1.1. Polenizare   
       a) încrucişare controlată (părinţii soiului) ………………………………………………………….    
       b) parţial cunoscută încrucişarea (părinţii cunoscuţi) …………………………………………….    
       c) total necunoscută încrucişarea ………………………………………………………………….    
4.1.2. Descoperire şi dezvoltare (unde şi locul) ……………………………………………………….    
4.1.3. Alte (detalii…………………………………………………………………………………………...    
4.2 Metoda de reproducere a soiului 
 
 
 

  

5. Caracteristici (TG 104/5)   
5.1.(12) Inflorescenţa: expresia sexului 1 monoic (flori femele şi mascule)/ 

2 andromonoic (mascule şi hermafrodite) 
 

   
5.2.(28) Fructul: forma în secţiune longitudinală 1 ovată/2 mjlociu eliptică/3 lat eliptică/ 

4 circulară/5 dreptunghiulară/6aplatizată/ 
7obobavată/8 alungită 

 
 

   
5.3.(29) Fructul: culoarea de bază a epidermei la 
maturitate 

 
1 albă/2 galbenă/3 verde/4 gri 

 

   
5.4.(36) Fructul: densitatea petelor 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 mijlocie/7 deasă/9 foarte deasă 
 

   
5.5.(38) Fructul: negii 1 absenţi/9 prezenţi    
5.6.(43) Fructul: şanţuri 1 absente sau slab exprimate/2 slab 

exprimate/3 puternic exprimate 
 

   
5.7.(48) Fructul: formarea stratului suberificat 
(broderia) 

 
1 absent/9 prezent 

 

   
5.8.(50) Fructul: repartizarea stratului suberificat 
(desenul broderiei) 

1 numai în puncte mici/2 puncte şi liniar/ 
3 numai liniar/4 liniar şi reţea/5 ca o reţea 
(plasă) 

 
 

   
5.9.(51) Fructul: densitatea stratului suberificat 
(broderia) 

1 foarte împrăştiate/3 împrăştiate/5 mijlocii/ 
7 dese/9 foarte dese (compacte) 

 

   
5.10.(54) Fructul: culoarea de bază a pulpei 1 albă/2 crem albă verzuie/3 verde/4 alb 

gălbuie/5 portocalie/6 portocalie roşietică 
 

   
5.11.(60) Sămânţa: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   
5.12.(63) Sămânţa: culoarea 1 albicioasă/2 galbenă crem    
5.13.(68) Durata de păstrare a fructului (în raft) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   



 

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 
 
 
 
 
 

Comentarii: 
 
 

   

7. Informaţii suplimentare   
   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor    
                                                                               

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis  
Denumirea comună: CONOPIDĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, varietatea rezultată 
din : 

  

4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişare (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a varietăţii   
4.2.1 Varietate reprodusă prin sămânţă   
      a) autopolenizare     
      b) polenizare încrucişată     
            i) populaţie     
           ii) varietate sintetică     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     
4.2.3 Tip de cultură 1 seră/2 câmp deschis/3 câmp şi seră    

5. Caracteristici (TG 45/6)   
5.1(1) Răsad: coloraţia antocianică a hipocotilului 1 absent/9 prezent    
5.2(2) Planta: înălţimea (în momentul recoltării) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 

   
5.3(7) Frunza: forma 3 îngust eliptică/5 eliptică/7 lat eliptică    
5.4(9) Frunza: culoarea (în prezenţa ceruirii) 1 verde/2 verde gri/3 verde albăstrui    
5.5(10) Frunza: intensitatea culorii 1 foarte deschisă/3 deschisă/5 mijlocie/ 

7 închisă/9 foarte închisă 
 

   
5.6(18) Căpăţâna: învelirea cu frunzele interioare 1 neînvelit/2 parţial învelit/3 învelit    
5.7(19) Căpăţâna: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 

   
5.8(20) Căpăţâna: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.9(21) Căpăţâna: forma în secţiune longitudinală 1 circular/2 lat transversa elliptic/3 

transversal elliptic/4 îngust transversal 
elliptic/4 îngust transversal aliptic/ 
5 triunghiular 

 
 
 

   
5.10(23) Căpăţâna: culoarea 1 albicioasă/2 galbenă/3 portocalie/ 

4 verde 
   

5.11(27) Floarea: culoarea 1 albă/2 galbenă    
              Specificat sezonul de creştere 1 primăvară/2 vara/3 toamna/4 iarna/ 

5 sfârşitul iernii 
 

   
5.12(28) Timpurietatea faţă de sezonul de creştere 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/ 

7 târziu/9 foarte târziu (± comparat faţă de 
soiul …………………………..) 

 
 

   
   
   
   



6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
Phytophtora capsici 1 absent/9 prezent    
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor    
                                                                               

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.  
Denumirea comună: SFECLĂ ROŞIE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare, varietatea rezultată 
din : 

  

4.1.1 încrucişare   
       a) încrucişare controlată (părinţii)    
       b) parţial cunoscută încrucişare (părinţii)     
       c) încrucişare necunoscută      
4.1.2 Alte (detalii)     
4.2 Metoda de reproducere a varietăţii   
4.2.1 Varietate reprodusă prin sămânţă   
      a) autopolenizare     
      b) polenizare încrucişată     
            i) populaţie     
           ii) varietate sintetică     
      c) hibrid     
      d) Alte (detalii)     
4.2.2 Alte (detalii)     
4.2.3 Tip de cultură 1 seră/2 câmp deschis/3 câmp şi seră    

5. Caracteristici (TG 60/6)   
5.1(1) Germia 1 monogerm/2 multigerm    
5.2(6) Frunza: lungimea (inclusive peţiolul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   
5.2(8) Limbul frunzei: forma 3 îngust eliptic/5 eliptic/7 lat eliptic    
5.3(9) Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/ 

7 închis/9 foarte închis 
 

   
5.4(10) Limbul frunzei: coloraţia antocianică  
(la maturitatea de recoltare) 

1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/ 
7 puternic/9 foarte puternic 

 

   
5.5(16) Sfecla: forma în secţiune longitudinală 1 îngust transversal eliptic/2 transversal 

eliptic/3 circular/4 obovat/5 îngust 
oblong/6 îngust obriangular 

 
 

   
5.6(17) Sfecla: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.7(21) Sfecla: culoarea exterioară 1 alb/2 galben/3 roşu    
5.8(22) Sfecla: culoarea principală a pulpei 1 albă/2 galbenă/3 roşie/4 purpurie    
5.8(24) Sfecla: proeminenţa cercurilor 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/ 

7 puternic/9 foarte puternic 
 

   
5.9(25) Tendinţa de boltire (pentru culturi timpurii) 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/ 

7 puternic/9 foarte puternic 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   



7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţii 
(tip cultură, utilizare, stare proaspătă, 
industrializare, pudră, altele) 

  

7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. 
Denumirea comună: BROCCOLI 
 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1. Schema de ameliorare   
4.2. Metoda de reproducere a soiului   
    4.2.1. Prin sămânţă   
            a) autopolenizare     
            b) încrucişare     
                i) populaţie     
               ii) soi sintetic     
            c) hibrid     
            d) Alte (detalii) ……………………………………………………………………………………..    
4.2.2.   

5. Caracteristici (TG 151/4)   
5.1.(1) Planta: numărul de tulpini 1 una/2 mai mult de una    
5.2.(2) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 

   
5.3.(18) Căpăţâna: culoarea 1 crem/2 verde/3 verde gri/4 verde albastru/ 

4 verde albăstrui/5 violet 
 

   
5.4.(30) Epoca maturităţii de recoltare (la 50% din 
plante) 

1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/ 
7 târzie/9 foarte târzie 

 

   
5.5.(32) Androsterilitatea 1 absentă/9 prezentă    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 
 
 
 
 
 

Comentarii:    

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Tipul de cultură   
       i) anual     
       ii) bienal      
7.3 Condiţii speciale pentru examinare   
7.4 Alte informaţii 
 
 

 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 

 



 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor         
                                                                          

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. 
Denumirea comună: GULIE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Reproducerea :   

a) 1 hibrid/2 polenizare liberă/3 linie 
parentală 

 

   
b) 1 reproducere prin sămânţă/2 vegetativ    

4.2 Originea, ţara şi locul descoperirii   
4.3 Schema de ameliorare   
4.4 Alte informaţii   

5. Caracteristici (TP 65/1)   
5.1 Răsad: coloraţia antocianică a cotiledoanelor 1 absentă/9 prezentă    
5.2(4) Frunza: poziţia 3 erect/5 semierect/7 orizontal    
5.3(6) Limbul frunzei: forma 1 îngust-ovat/2 ovat/3 lat ovat    
5.4(7) Limbul frunzei: culoarea 1 verde galben/2 verde gri/3 verde albastru    
5.5(8) Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschis/3 deschis/5 mediu/7 închis/ 

9 foarte închis 
 

   
5.6(11) Limbul frunzei: lobarea 1 absent sau foarte slab/3 slab/5 mediu/ 

7 puternic/9 foarte puternic 
 

   
5.7(15) Limbul frunzei: băşicarea 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.8(18) Peţiolul: lungimea 1 foarte scurt/3 scurt/5 mediu/7 lung/9 foarte 

lung 
 

   
5.9(19) Peţiolul: grosimea 1 foarte subţire/3 subţire/5 mijlociu/7 gros/ 

9 foarte gros  
 

   
5.10(22) Gulia: forma 1 transversal îngust eliptic/2 transversal 

eliptic/3 circular/4 lat eliptic 
 

   
5.11(24) Gulia: culoarea exterioară 1 verde alb/2 verde/3 violet pal/4 violet 

închis 
 

   
5.12(25) Începutul maturităţii de recoltare 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/ 

7 târziu/9 foarte târziu (± faţă de ………..) 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru test   
       a) cultură în seră     
       b) cultură în câmp deschis   
 primăvara    
 vara    
 toamna    
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor        
                                                                           

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Pastinaca sativa L. 
Denumirea comună: PĂSTÂRNAC 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
      a) hibridare   1 controlată/2 parţial controlată/3 

necunoscută 
 

   
      b) mutaţie (părinţii)     
      c) descoperire şi dezvoltare     
      d) altele     
4.2 Metoda de multiplicare   
      a) autopolenizare         
      b) polenizare încrucişată   
              i) populaţie     
              ii) soi sintetic     
      c) hibrid     
      d) altele      

5. Caracteristici (TG 218/15)   
5.1(1) Frunza: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.2(13) Peţiolul: intensitatea coloraţiei antocianice 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.3(15) Păstârnacul: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.4(16) Păstârnacul: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.5(18) Păstârnacul: forma 1 îngust obtriangular/2 obtriangular/3 lat 

obtriangular/4 obovat 
 

   
5.6(21) Păstârnacul: culoarea exterioară 1 albă/2 albicioasă crem/3 crem    
5.7(22) Păstârnacul: suprafaţa 1 foarte netedă/3 netedă/5 mijlocie/ 

7 rugoasă/9 foarte rugoasă 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
   
   
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 



 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor     
                                                                              

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex. A.W. Hill 
Denumirea comună: PĂTRUNJEL 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Tipul  1 frunz netedă/2 frunza încreţită/3 

pătrunjel de rădăcină 
 

   
4.2 Schema de ameliorare   
4.2.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.2 Mutaţie (părintele)     
4.2.3 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.4 Altele     
4.3 Metoda de propagare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) altele (detalii)     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 136/5)   
5.1(1) Planta: înălţimea 3 joasă/5 medie/7 înaltă/9 foarte înaltă    
5.2(6) Limbul frunzei:încreţirea 1 absent/9 prezent    
5.3(13) Limbul frunzei intensitatea culorii verzi 3 deschisă/5 medie/7 închisă    
5.4(20) Pătrunjel: grosimea rădăcinii principale 1 absent (pătrunjel de frunză)/9 prezent 

(pătrunjel de rădăcină) 
 

   
5.5(21) Pătrunjel: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.6(23) Pătrunjel: raport lungime/lăţime 3 mic/5 mediu/7 mare    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru test   
   
   
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 



 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor    
                                                                               

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:    Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef 
Denumirea comună: VARZĂ CREAŢĂ, ALBĂ şi ROŞIE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Metoda de menţinre şi reproducere  

(a) (i)    hibrid 
(ii)   soi cu poleniyare liberă 
(iii)  linie parentală 

(b) (i)    reproducere prin sămânţă 
(ii)   reproducere vegetativă 

(c) alte informaţii despre metoda de ameliorare 
 

  

   
[  ] 
[  ] 
[  ] 
[  ] 
[  ] 

4.2 Originea geografică a soiului: regiunea şi ţata în 
care soiul a fost descoperit şi dezvoltat 

  

4.3 Informaţiile referitoare la liniile parentale ale 
hibridului sunt confidenţiale ? 

 
[   ]  DA                       [   ]  NU 
 

  

  Dacă da, tasati un formular cu informaţiile 
confidenţiale. 

  

  Dacă nu, indicaţi schema de ameliorare.   
   
   
   
   
   

4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TP 48/2)   
5.1(1) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 

înaltă/ 
9 foarte înaltă 

 

   

5.2(5) Frunza exterioară: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.3(8) Frunza exterioară: băşicarea 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 medie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.4(11) Frunza exterioară: culoarea (cu ceruirea) 1 verde galben/2 verde/3 verde 

cenuşiu/ 
4 verde albastru/5 violet 

 

   

5.5(12) Frunza exterioară: intensitatea culorii 3 deschisă/5 mijlocie/7 puternică    
5.6(17) Căpăţâna: forma în secţiune longitudinală 1 transversal îngust eliptică/2 

transversal eliptică/3 circulară/4 lat 
eliptică/5 lat obovată/6 lat ovată/7 
ascuţit ovată 

 
 

   

5.7(20) Căpăţâna: diametrul 3 mic/5 mediu/7 mare    
5.8(30) Căpăţâna: densitatea 1 foarte slabă/3 slabă/5 mijlocie/7 

densă/ 
9 foarte densă 

 

   

5.9(33) Epoca maturităţii de recoltare (albă, creaţă) 1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/  



7 târzie/9 foarte târzie (± comparabil cu 
soiul ......................) 

 

   
5.9(34) Epoca maturităţii de recoltare (roşie) 3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
     i) Fusarium oxysporum f.sp.conglutinans rasa 1 1 sensibil/9 rezistent    
     ii) Xanthomonas campestris 1 sensibil/9 rezistent    
7.2 Condiţii speciale pentru test   
   
   
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Cucurbita maxima 
Denumirea comună: DOVLEAC DE COPT 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Tipul  1 frunz netedă/2 frunza încreţită/3 

pătrunjel de rădăcină 
 

   
4.2 Schema de ameliorare   
4.2.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.2 Mutaţie (părintele)     
4.2.3 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.4 Altele     
4.3 Metoda de propagare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) altele (detalii)     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 155/3)   
5.1(2) Planta: tipul de creştere 1 tufă/2 semi-tufă/3 târâtor    
5.2(16) Fructul: mărimea 1 mică/2 mijlocie/3 mare    
5.3(19) Fructul: forma în secţiune longitudinală 1 turban/2 transversal eliptic/3 circular/ 

4 pătratic/5 obovat/6 ovat/7 îngust eliptic/ 
8 rectangular 

 
 

   
5.4(22) Fructul: caneluri 1 absente/9 prezente    
5.5(24) Fructul: numărul de culori ale epidermei 1 una/2 două/3 mai mult de două    
5.6(25) Fructul: culoarea principală a epidermei 1 crem/2 galben/3 oranj/4 roz/5 roşu/ 

6 verde/7 verde gri/8 gri 
 

   
5.7(31) Fructul: grosimea pulpei 3 subţire/5 mijlocie/7 groasă    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
   
   
7.3 Alte informaţii  

 
 



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor       
                                                                           

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Citrullus lanatus M.et.N 
Denumirea comună: PEPENE VERDE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de propagare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) altele (detalii)     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 142/4)   
5.1(1) Ploidia 2 diploid/3 triploid    
5.2(19) Fructul: greutatea 1 foarte mică/2 foarte mică la mică/ 

3 mică/4 mică la medie/5 medie/6 medie 
la mare/7 mare/8 mare la foarte mare/ 
9 foarte mare 

 
 
 

   
5.3(20) Fructul: forma în secţiune longitudinală 1 rotundă/2 larg-eliptică/3 eliptică/4 

alungit-eliptică 
 

   
5.4(21) Fructul: culoarea de fond a epidermei 1 galbenă/2 verde    
5.5(30) Fructul: dungarea 1 absentă/9 prezentă    
5.6(33) Fructul: lăţimea dungilor 1 foarte îngustă/3 îngustă/5 mijlocie/ 

7 lată/9 foarte lată 
 

   
5.7(36) Fructul: culoarea principală a pulpei 1 albă/2 galbenă/3 portocalie/4 roz/5 roz 

pal roşie/6 roşie 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
   
   
7.3 Alte informaţii  

 



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Ocimum basilicum L. 
Denumirea comună: BUSUIOC 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
         c) vegetativ     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 200/1)   
5.1(1) Planta: forma plantei 1 globuloasă/2 mijlocie/3 erectă    
5.2(8) Limbul: forma 1 lat ovat/2 ovat/3 eliptic    
5.3(11) Limbul: coloraţia antocianică pe faţa 
superioară 

 
1 absentă/9 prezentă 

 

   
5.4(25) Floarea: culoarea corolei 1 albă/2 roz/3 violet închis    
5.5(27) Perioada înfloritului (la prima floare complet 
dezvoltată) 

1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/ 
7 tardivă/9 foarte tardivă 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
      Utilizare : culinar     
                      ornamental     
                      industrie a parfumului     
                      medicinal      
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Anethum graveolens L. 
Denumirea comună: MĂRAR 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 165/3)   
5.1(5) Plantula: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.2(16) Frunza: nuanţa albastră 1 absentă/9 prezentă    
5.3(17) Umbela principală: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.4(21) Timpul de apariţie a umbelei principale 3 timpuriu/5 mijlociu/7 târziu    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
      Utilizare   1 frunză/2 tulpină uscată/3 mixtă    
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 



9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Abelmoschus esculentus Moench. 
Denumirea comună: BAME 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG         )   
5.1(1) Planta: gradul de ramificare 3 slab/5 mijlociu/7 puternic    
5.2(4) Tulpina: culoarea 1 verde/2 roşie    
5.3(8) Frunza: adâncimea lobării 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.4(15) Fructul: culoarea 1 verde/2 roşie    
5.5(21) Fructul: număr de loji  1 cinci/2 mai mult de cinci    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 



9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. 
Denumirea comună: ŢELINA DE RĂDĂCINĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 74/4)   
5.1(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 mare    
5.2(2) Foliaj: poziţia 1 erectă/2 erectă la semierectă/ 

3 semierectă/4 semierectă la orizontală/ 
5 orizontală 

 
 

   
5.3(12) Peţiol: coloraţia antocianică 1 absentă/9 prezentă    
5.4(13) Limbul frunzei: mărimea foliolei terminale 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.5(14) Foliola: forma vârfurilor marginii 1 ascuţită/2 intermediară/3 rotunjită     
5.6(16) Foliola: distanţarea lobilor 1 nu se ating/2 se ating/3 suprapuşi    
5.7(10) Ţelina: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.8(19) Ţelina: culoarea principală a epidermei 1 albicioasă/2 brună    
5.9(21) Ţelina: inserţia rădăcinilor 3 joasă/5 medie/7 înaltă    
5.10(24)Ţelina: forma în secţiune longitudinală 1 lat eliptică/2 rotundă/3 lat transversal 

eliptică/4 trunchi de con/5 trunchi de con 
aplatizat 

 
 

   
5.11(25) Ţelina: culoarea pulpei 1 albă/2 ivorie    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinare   
7.3 Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor           
                                                                        

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:    Allium porrum L. 
Denumirea comună: PRAZ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1  prin sămânţă   
              a) polenizare încrucişată     
              b) polenizare liberă     
4.3.2  înmulţire vegetativă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 85/6)   
5.1(2) Planta: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.2(6) Limbul frunzei: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.3(7) Limbul frunzei : culoarea 1 verde galben/2 verde/3 verde gri/ 

4 verde albastru 
 

   
5.4(9) Limbul frunzei: coloraţia antocianică 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.5(12) Tija: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   

a) Perioada de creştere   
         - primăvara     
         - vara     
         - toamna     
         - iarna     
      b) Alte condiţii   
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor          
                                                                         

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Raphanus sativus var. niger. 
Denumirea comună: RIDICHI VARĂ-TOAMNĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată (hibrid simplu sau 
triliniar) 

    

         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 63/6)   
5.1(1) Ploidia 2 diploid/4 tetraploid    
5.2(2) Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului 1 absentă/9 prezentă    
5.3(16) Rădăcina: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   
5.4(18) Rădăcina: forma 1 transversal eliptică/2 circulară/3 eliptică/ 

4 îngust eliptică/5 obovată/6 
dreptunghiulară/7 obtriangulară/8 îngust 
obtriangulară/9 ţepuşe (ţurţure) 

 
 
 

   
5.5(21) Rădăcina: culoarea principală a epidermei 1 albă/2 galbenă/3 maro/4 roz/5 roşie/ 

6 carmin/7 purpurie/8 violetă/9 neagră 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
7.2.1 Utilizare   
         - în seră     
         - în câmp deschis - primăvara     
                                      - vara     
                                      - toamna     
                                      - iarna     
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor                                                                                  

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:    Raphanus sativus var. sativus 
Denumirea comună: RIDICHI LUNĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 64/6)   
5.1(1) Ploidia  2 diploid/4 tetraploid    
5.2(19) Ridichea: forma 1 transversal eliptic/2 circular/3 eliptic/ 

4 obovat/5 larg dreptunghiular/  
6 dreptunghiular/7 îngust dreptunghiular/ 
8 îngust obtrianghiular/9 ţepuşă 

 
 
 

   
5.3(22) Ridichea: culoarea epidermei 1 unicoloră/2 bicoloră    
5.4(23) Ridichea: culoarea părţii superioare 1 alb/ 2 roz/3 roşu/4 violet    
5.5(25) Ridichea: extinderea părţii albe (la bicolore) 1 foarte puţin/3 puţin/5 mijlocie/7 mult/ 

9 foarte mult 
 

   
5.6(28) Epoca maturităţii de recoltare 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijlociu/ 

7 tardiv/9 foarte tardiv 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
7.2.1 Utilizare   
         - în seră     
         - în câmp deschis - primăvara     
                                      - vara     
                                      - toamna     
                                      - iarna     
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor           
                                                                        

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Spinacia oleracea L. 
Denumirea comună: SPANAC 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TG 55/6)   
5.1(1) Sămânţa: spini 1 absent/9 prezent    
5.2(3) Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschis/3 deschis/5 medie/ 

7 închis/9 foarte închis 
 

   
5.3(4) Limbul frunzei: băşicarea 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 medie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.4(11) Limbul frunzei: forma vârfului 1 ascuţită/2 obtuză/3 rotundă    
5.5(13) Planta înflorită: proporţia de plante monoice 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 medie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.6(14) Planta înflorită: proporţia de plante femele 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 medie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.7(15) Planta înflorită: proporţia de plante macule 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 medie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.8(16) Începutul boltirii (semănat primăvara, 
15% plante) 

1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijlocie/ 
7 târzie/9 foarte târzie 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
i) Peronospora farinosa f. sp. spinaciae rasa 1 1 sensibil/9 rezistent    
ii) Peronospora farinosa f. sp. spinaciae rasa 2 1 sensibil/9 rezistent    
iii) Peronospora farinosa f. sp. spinaciae rasa 3 1 sensibil/9 rezistent    
iv) Peronospora farinosa f. sp. spinaciae rasa 4 1 sensibil/9 rezistent    
v) Cucumis mosaic virus 1 sensibil/9 rezistent    



7.2. Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
7.2.1. Utilizare   
         - în seră     
         - în câmp deschis - primăvara     
                                      - vara     
                                      - toamna     
         - în seră şi în câmp deschis     
7.3. Alte informaţii  

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor      
                                                                             

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Vicia faba var. major. Harz. 
Denumirea comună: BOB MARE 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii referitoare la schema de ameliorare şi reproducere a soiului                                       Codul                                     
4.1. Schema de ameliorare   
4.1.1. Încrucişare   
         a) controlată (părinţii) ……………………………………………………………………………….    
         b) parţial cunoscută (părinţii) ………………………………………………………………………    
         c)  total necunoscută ……………………………………………………………………………….    
4.1.2. Mutaţie (părinţii) …………………………………………………………………………………….    
4.1.3. Descoperire (unde şi când) ……………………………………………………………………….    
4.1.4. Alte (detalii) ………………………………………………………………………………………….    
4.2. Metoda de reproducere   
         a) Autopolenizare     
         b) Alte (detalii) ……………………………………………………………………………………….    

5. Caracteristici (TG 206/1)   
5.1.(2) Planta: tipul de creştere 1 determinat/2 nedeterminat    
5.2.(3) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 

   
5.3.(16) Aripa: pata de melanină 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(23) Păstaia: lungimea (fără cioc) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   
5.5.(31) Sămânţa: MMB 1 foarte scăzută/3 scăzută/5 mijlocie/ 

7 ridicată/9 foarte ridicată 
 

   
5.6.(32) Sămânţa: culoarea tegumentelor (imediat 
după recoltare) 

 
1 bej/2 verde/3 roşie/4 violet/5 negru 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 
 
 
 
 
 

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
   
   
   
   
   
   
   
7.2. Condiţii speciale pentru test   
7.3 Alte informaţii  



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1 Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2 Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
                                                                      

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Zea mays L. 
Denumirea comună: PORUMB ZAHARAT 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) linie     
         b) polenizare încrucişată (simplu, triliniar, 
tetraliniar) 

  

   
         c) polenizare liberă     
         d) formula (primul component femel)      
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici (TP 2/2)   
5.1(6) Panicul: epoca de apariţie a anterelor 1 foarte timpurie/2 foarte timpurie la 

timpurie/3 timpurie/4 timpurie la mijlocie/ 
5 mijlocie/6 mijlocie la târzie/7 târzie/ 
8 târzie la foarte târzie/9 foarte târzie 

 
 
 

   
5.2(15) Prima frunză: coloraţia antocianică a tecii 1 absentă/9 prezentă    
5.3(21) Planta: lungimea (inclusiv paniculul) 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 medie/7 lungă/ 

9 foarte lungă (................. cm) 
 

   
5.4(25) Ştiuletele:lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 medie/7 lungă/ 

9 foarte lungă (................ cm) 
 

   
5.5(29) Ştiuletele: tipul bobului 1 sticlos/2 sticlos plăcut/3 intermediar/ 

4 dentat plăcut/5 dentat/6 zaharat/ 
7 floricele 

 
 

   
5.6(32) Ştiuletele: coloraţia antocianică a glumei 
rahisului 

 
1 absentă/9 prezentă 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   
   
   
   
   

7. Informaţii suplimentare   
7.1 Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2 Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
7.3 Alte informaţii  
 
 
 



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
                                                                      

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Agaricus spec. L. 
Denumirea comună: CIUPERCA 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere   
   
   
   
   
4.2. Alte (detalii)   
   
   
   
   

5. Caracteristici ()   
5.1.(1) Bazidia: număr de spori 2 doi/3 între doi şi patru/4 patru    
5.2.(5) Stipul (piciorul): forma  
           (în secţiune longitudinală) 

 
1 cilindrică/2 con răsturnat/3 baza umflată 

 

   
5.3.(12) Pălăria: forma (în secţiune longitudinală) 1 obovată/2 circulară/3 eliptic transversală    
5.4.(15) Pălăria: culoarea 1 albă/2 alb ivoriu/3 gălbuie pal/4 brună    
5.5.(17) Pălăria: partea centrală a feţei superioare 1 rotunjită/2 plată/3 depresionată    
5.6.(23)  Pălăria: partea centrală a feţei superioare 1 rotunjită/2 plată/3 depresionată    
5.7.(26) Durata ridicării (înălţării): timpurietatea   
              primului ciclu 

 
3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
Soiul/soiurile similare la 

soiul candidat 
Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat 
faţă de soiul similar 

 
 
 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

similar 

Descris expresia 
caracteristicii a soiului 

candidat 

Comentarii:   

7. Informaţii suplimentare   
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2. Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor   
       i) Tipul de cultură  
           - în condiţii de celule      
           - în pivniţe     
           - Altele, specificaţi ………………………………………………………………………………………... 

  
      ii) Temperatura specială şi condiţii de umiditate  
           - specificaţi ………………………………………………………………………………………………… 
                              ………………………………………………………………………………………………… 
 

       iii) Alte condiţii 
 
7.3. Alte informaţii 
 
 



8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Cynara scolymus L., Cynara cardunculus L. 
Denumirea comună: ANGHINARE şi CARDON 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere   
      a) propagare vegetativă ………………………………………………………………………………    
      b) propagare prin sămânţă …………………………………………………………………………..    
            - hibrid ……………………………………………………………………………………………...    
            - autopolenizare …………………………………………………………………………………..    
      c) alte …………………………………………………………………………………………………...    

   

4.2. Alte informaţii   
   
   

5. Caracteristici (TG 184/3)   
5.1.(9) Frunza: inciziile (la stadiul de 10-12 frunze) 1 absente/9 prezente    
5.2.(26) Capitulul central: forma în secţiune longitudinală 
 

1 circulară/2 larg eliptică/3 ovată/ 
4 triunghiulară/5 larg transversal 
eliptică 

 
 

   
5.3.(27) Capitulul central: forma vârfului 1 ascuţită/2 rotunjită/3 aplatizată/ 

4 depresionată 
 

   
5.4.(28) Capitulul central: epoca de apariţie 3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie    
5.5.(41) Bracteea externă: culoarea (faţa externă) 1 verde/2 verde striat cu violet/ 

3 violet striat cu verde/4 în principal 
violet/5 complet violet 

 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 
 

Comentarii:  

7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 

7.1. Utilizarea principală  

     a) produs proaspăt  

                   - capitul mare    
                   - capitul mic      
      b) conservare  
                   - receptacul    
                   - inima    
                   - anghinare în saramură    
       c) utilizare industrială  

                  - extract de frunză …………………………………………………………………………….     
                  - biomasă ……………………………………………………………………………………...    
       d) Altele ……………………………………………………………………………………………….. 

  
   



7.2. Rezistenţa la boli şi dăunători ……………………………………………………………………….    
7.3. Condiţii speciale pentru examinarea soiului ……………………………………………………….    
7.4. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Foeniculum vulgare P. Mill. 
Denumirea comună: FENICUL 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Metoda de menţinere şi reproducere   
      a) propagare vegetativă ………………………………………………………………………………    
      b) propagare prin sămânţă …………………………………………………………………………..    
            - hibrid ……………………………………………………………………………………………...    
            - autopolenizare …………………………………………………………………………………...    
      c) alte …………………………………………………………………………………………………...    

   

4.2. Alte informaţii   
   
   

5. Caracteristici (TG 183/3)   
5.1.(6) Foliajul: intensitatea culorii verzi 1 foarte deschisă/3 deschisă/ 

5 mijlocie/7 închisă/9 foarte închisă 
 

   
5.2.(10) Planta: formarea bulbului 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(16) Bulbul: culoarea exterioară 1 albicioasă/2 verzuie    
5.4.(21) Numai soiuri cu bulb 
             Tendinţa de boltire 

1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/5 
mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică 

 

   
5.5.(24) Numai soiuri fără bulb 
             Epoca apariţiei umbelei principale 

 
3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  

7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 

7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ……………………………………………………………………….  

7.2. Condiţii speciale pentru examinarea soiului ……………………………………………………….  

7.2.1. Utilizare/sezonul de creştere    
         - primăvara …………………………………………………………………………………………..    
         - vara ………………………………………………………………………………………………….    
         - toamna ……………………………………………………………………………………………...    
7.2.2. Alte condiţii  
  

7.2.3. Alte informaţii  
 

8. Informaţii referitoare la GMO 

     Reprezintă GMO                     DA                              NU 
 
     Reprezintă un risc pentru mediu şi dacă există permisul sau acordul introducerii lui (copie) 

                                                     DA                              NU 
 



9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Rheum rhabarbarum L.    
Denumirea comună: REVENT 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) Răsad (părinţii) ……………………………………………………………………………………..    
      b) Mutaţie (părinţii) …………………………………………………………………………………….    
      c) Descoperirea (unde şi când) ………………………………………………………………………    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 62/6)   
5.1.(10) Peţiolul: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.2.(14) Peţiolul: tipul în secţiune transversală 1 tip 1/2 tip 2/3 tip 3/4 tip 4/5 tip 5/ 

6 tip 6/7 tip 7/8 tip 8 
 

   
5.3.(15)  Peţiolul: culoarea de fond a epidermei 1 verde/2 roşie    
5.4.(16) Peţiolul: repartizarea culorii secundare pe epidermă  
             la bază 

 
1 absentă/2 pătată/3 uniformă 

 

   
5.5.(17) Peţiolul: repartizarea culorii secundare pe epidermă  
             la mijlocul lungimii 

 
1 absentă/2 pătată/3 uniformă 

 

   
5.6.(18) Peţiolul: repartizarea culorii secundare pe epidermă  
             exact sub limbul frunzei 

 
1 absentă/2 pătată/3 uniformă 

 

   
5.7.(21) Peţiolul: culoarea pulpei 1 albă/ 2 verde/3 roz/4 roşie    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  

7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Condiţii speciale pentru examinarea soiului ……………………………………………………….  
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….  
 

8. Autorizaţia 
 

9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 

10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Armoracia rusticana Gaertn. Mey. et Scherb. 
Denumirea comună: HREAN 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
      d) descoperire (locul şi când) ……………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG191/2)   
5.1.(1) Limbul frunzei: forma 1 îngust eliptică/2 eliptică/3 lat 

eliptică/4 ovată 
 

   
5.2.(7) Limbul frunzei: răsucirea vârfului 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.3.(10)  Limbul frunzei: dinţarea 1 absentă sau foarte slabă/3 slabă/ 

5 mijlocie/7 puternică/9 foarte puternică 
 

   
5.4.(15) Peţiolul: coloraţia antocianică la bază 1 absentă/9 prezentă    
5.5.(18) Rizomul: forma în secţiune longitudinală 1 îngust oblongă/2 îngust 

obtriunghiulară/3 obtriunghiulară 
 

   
5.6.(28) Rizomul: numărul predominant de lăstari în partea   
             superioară 

 
1 unu/2 doi/3 trei sau mai mulţi 

 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Condiţii speciale pentru examinarea soiului ……………………………………………………….  
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….  
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Lepidium sativum L., Nastuurtium officinale R. Brown 
Denumirea comună: CRESON DE GRĂDINĂ, CRESON DE BALTĂ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) hibridare ……………………………………………………………………..................................    
      b) soi ……………………………………………………………………............................................    
      c) descoperire (locul şi când) ……………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(5) Frunza bazală: forma 1 îngust eliptică/2 mijlociu eliptică/ 

3 lat eliptică/4 ovală 
 

   
5.2.(6) Frunza bazală: lobarea 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(9) Frunza bazală: încreţirea 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(12) Tulpina tânără: înălţimea 1 scundă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.5.(14) Floarea: culoarea 1 albă/2 albă gălbuie/3 albă tentă 

cenuşie 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - frunză  
                     - frunza şi tulpina tânără     
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….  
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 
 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Coriandrum sativum L. 
Denumirea comună: CORIANDRU 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) hibridare  …………………………………………………………………………………………….    
      b) hibridare (părinţi parţial cunoscuţi) …………………………………………………………….…    
      c) hibridare (părinţi total necunoscuţi) ………………………………………………………………    
      d) descoperire (locul şi când) ……………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(5) Frunza bazală: tipul 1 simplu/2 trilobată/3 trifoliată    
5.2.(10) Frunza superioară: tipul 1 dublu penat sectat/2 triplu penat 

sectat 
 

   
5.4.(14) Floarea: culoarea 1 albă/2 violacee    
5.5.(17) Fructul: culoarea 3 galbenă deschisă/5 galbenă/ 

7 galbenă brună 
 

   

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - culinară ……………………………………………………………………………………    
                     - industria alcoolului ………………………………………………………………………..      
                     - băuturilor răcoritoare ……………………………………………………………………..    
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 
 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       

 
 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Scorzonera hispanica L. 
Denumirea comună: SCORŢONERA 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
      d) descoperire (locul şi când) ……………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 116/3)   
5.1.(10) Rădăcina: forma predominantă 1 obconică/2 cilindrică/3 conică    
5.2.(15) Rădăcina: culoarea 1 maro deschis/2 maro închis/3 neagră    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - culinară ……………………………………………………………………………………    
                     - industria alcoolului ………………………………………………………………………..      
                     - băuturilor răcoritoare ……………………………………………………………………..    
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 

 

 

 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor         
     
       

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Tragopogon porfilolius L. 
Denumirea comună: BARBA CAPREI 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
      d) descoperire (locul şi când) ……………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(10) Rădăcina: forma predominantă 1 obconică/2 cilindrică/3 conică    
5.2.(15) Rădăcina: culoarea galbenă 3 deschisă/5 mijlocie/7 închisă    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - culinară ……………………………………………………………………………………    
                     - industria alcoolului ………………………………………………………………………..      
                     - băuturilor răcoritoare ……………………………………………………………………..    
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 

 

 

 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       
 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
Denumirea comună: ASMĂŢUI 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1 Schema de ameliorare   
4.1.1 Încrucişare   
         a) controlată (părinţii)     
         b) parţial cunoscută (părinţii)     
         c) necunoscută     
4.2.1 Mutaţie (părintele)     
4.2.2 Descoperire şi dezvoltare (locul, ţara)     
4.2.3 Altele     
4.3 Metoda de multiplicare   
4.3.1 prin sămânţă   
         a) polenizare încrucişată     
         b) polenizare liberă     
4.4 Altele (detalii)     

5. Caracteristici    
5.1.(3) Planta: număr de frunze în rozetă 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.2.(9) Frunza: suprafaţa frunzuliţelor 1 netedă/2 uşor gofrată/3 creaţă    
5.3.(11) Frunza: intensitatea aromei 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.4.(15) Tulpina: mărimea nodurilor 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.5.(16) Tulpina: intensitatea aromei 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - culinar …………………………………………………………………………………...…    
                     - industria farmaceutică ……………………………………………………………………     
                     - medicinal  ……………………………………………………………………………….....    
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
8. Autorizaţia 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       
 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Artemisia dracunculus L. 
Denumirea comună: TARHON 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(4) Planta tânără: culoarea verde a ramificaţiilor 3 deschisă/5 mijlocie/7 închisă    
5.2.(6) Frunza: forma 1 lineară/2 lineară lanceolată/ 

3 lanceolată 

 

   
5.3.( 8) Frunza: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.4.(11) Tulpina floriferă: înălţimea 3 scundă/5 mijlocie/7 înaltă    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - culinară………………………………………………………………………………….....    
                     - industria alimentară ………………………………………………………………………     
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 

 

 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       
 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:     Rumex patientia L. 
Denumirea comună: ŞTEVIA 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(3) Planta: numărul de frunze în rozetă 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.2.(6) Frunza: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.3.( 8) Limbul frunzei: forma 1 ovată îngust lanceolată/2 ovată mediu 

lanceolată/3 ovată lat lanceolată 

 

   
5.4.(10) Limbul frunzei: strălucirea 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - frunze proaspete ……………………………………………………………………….…    
                     - altele  ………………………………………………………………………………………     
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 

 

 



Institutul de Stat pentru Testarea                                                                   
      şi Înregistrarea Soiurilor             
       
 

 

CHESTIONAR TEHNIC 
 

1. Taxon botanic: Numele latin al genului, speciei sau subspeciei şi numele comun 
 

Denumirea latină:    Rumex acetosa 
Denumirea comună: MĂCRIŞ 
 
 

2. Solicitantul: Numele şi adresa, număr de telefon şi fax 
 
 

Autor (diferit de solicitant) 

3. Denumirea soiului 
       a) propunerea potrivită pentru denumirea soiului 
       b) denumirea provizorie (indicată de ameliorator) 
 
 

4. Informaţii despre origine, menţinere şi reproducere a soiului                                                       Codul                                     
4.1. Originea   
      a) clonă naturală  ……………………………………………………………………………………...    
      b) clonă din cultură in vitro …………………………………………………………………………...    
      c) clonă din seminţe ………………………………………………………………………………......    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(5) Frunza: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.2.(6) Frunza: forma 1 ovat îngustă/2 ovat mijlociu lăţită/ 

3 ovat lăţită 

 

   
5.3.( 8) Frunza: culoarea verde 3 deschis/5 mijlociu/7 închis    
5.4.(11) Tulpina: culoarea 1 verde/2 verde roşietică/3 roşietică    

6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 

Soiul/soiurile similare la 
soiul candidat 

Caracteristici prin care 
diferă soiul candidat faţă de 

soiul similar 
 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului similar 

Descris expresia 
caracteristicii a 
soiului candidat 

 
 

Comentarii:  
7. Informaţii suplimentare care pot ajuta la distinctivitatea soiului 
7.1. Rezistenţa la boli şi dăunători ………………………………………………………………………  
7.2. Utilizare - frunze proaspete ……………………………………………………………………….…    
                     - frunze deshidratate  ………………………………………………………………………     
7.3. Alte informaţii ………………………………………………………………………………………….    
 
8. Autorizaţia 
 
9. Informaţii despre materialul plantat pentru examinare 
9.1. Expresia caracteristicii poate fi afectată de unii factori, ca boli şi dăunători, tratamente chimice  
(încetinire creştere sau pesticide), tip de cultură, vecin (copaci). 
9.2. Materialul este expus la :  
a) microorganisme (virus, bacterie, fitoplasmă) ........................................................................................ 
b) tratament chimic ................................................................................................................................... 
c) schemă de cultură................................................................................................................................. 
d) alţi factori .............................................................................................................................................. 
10. Personal certific că aceste informaţii, sunt complete, adevărate şi exacte. 
 
                       Data:                             Semnătura                               Nume:               

 

 

 

 


