
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:      
Denumirea comună: PYRACANTHA 
 
 

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   
i) răsad obţinut din sămânţă (indicat părinţii)     
ii) mutaţia (indicat părinţii)     
iii) descoperire (unde şi când)     
4.2. Alte informaţii     

5. Caracteristici (TG 147/2)   
5.1.(1) Planta: vigoarea 3 slabă/5 medie/7 puternică    
5.2.(2) Planta: portul 1 vertical/2 compact (unit)/3 căzător    
5.3.(9) Frunza: forma limbului în raport cu forma de 
pe ramura tânără 

 
1 identică/2 diferită 

 

   
5.4.(21) Fructul: culoarea 1 galbenă/2 portocalie/3 roşie    
5.5.(30) Epoca primei înfloriri depline 3 timpurie/5 mijlocie/7 târzie    
5.6.(31) Epoca de maturare a fructelor (schimbare 
a culorii) 

 
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   
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 
 

Denumirea latină:     Picea Abies 
Denumirea comună: MOLID 
 
 

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   
i) răsad obţinut din sămânţă (indicat părinţii)     
ii) mutaţia (indicat părinţii)     
iii) descoperire (unde şi când)     
4.2. Multiplicare în vitro   
4.3. Alte informaţii     

5. Caracteristici (TG 96/4)   
5.1.(1) Planta: portul 1 îngust conic/2 larg conic/3 globulos sau 

subglobulos/4 etalat (extins) 
 

   
5.2.(2) Planta: aplecarea lăstarilor 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(4) Planta: lăstarul principal 1 absent/9 prezent    

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 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 
 

Denumirea latină:     Lilum L. 
Denumirea comună: CRIN 
 
 

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   
i) răsad obţinut din sămânţă (indicat părinţii)     
ii) mutaţia (indicat părinţii)     
iii) descoperire (unde şi când)     
4.2. Alte informaţii     

5. Caracteristici (TG 59/6)   
5.1(20) Floarea: culoarea de fond a feţei interioare 
la tepala interioară 

 
Harta culorilor 

 

   
5.2.(23) Floarea: tipul coloraţiei a feţei interioare la 
tepala interioară 

 
1 unicolor/2 bicolor 

 

   
5.3.(25) Numai varietăţi bicolore 
Floarea: culoarea secundară 

 
Harta culorilor 

 

   
5.4.(29) Tepala: pata pe faţa internă 1 absentă/9 prezentă    
5.5. Clasificarea horticolă   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - floare tăiată produsă în câmp  
       - floare tăiată produsă în seră  
       - la ghiveci  
     ii) 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:     Petunia sp. 
Denumirea comună: PETUNIA 
 
 

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) încrucişarea controlată (părinţii) …………………………………………………………………..    
     b) încrucişarea parţial cunoscută (părinţii) …………………………………………………………..    
     c) încrucişarea total necunoscută …………………………………………………………………….    
4.1.2. Mutaţie (părinţii) ………………………………………………………………………...................    
4.1.3. Descoperire (unde şi când) ………………………………………………………………………..    
4.1.4. Alte …………………………………………………………………………………………………...    
4.2. Metoda de reproducere a soiului   
4.2.1. înmulţirea vegetativă - butaşi ……………………………………………………………………..    
                                            - vitro ………………………………………………………………………..    
                                            - altele ………………………………………………………………………    
4.2.2. înmulţirea prin seminţe - autopolenizare     
                                               - hibridă     
4.2.3. altele     
4.3. Alte informaţii     

5. Caracteristici (TG 212/1)   
5.1.(9) Limbul frunzei: panaşarea (pestriţarea) 1 absentă/9 prezentă    
5.2.(18) Floarea: tipul 1 simplă/9 dublă    
5.3.(19) Floarea: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.4.(22) Lobul corolei: numărul de culori pe faţa  
             superioară (excluse nervurile) 

 
1 una/2 două/3 mai mult de două 

 

   
5.5. i(23) Lobul corolei: culoarea principală pe faţa  
               superioară 

 
Harta culorilor (se indică numărul de 
referinţă) 

 
 

   
5.5. ii(23) Lobul corolei: culoarea principală pe faţa  
               superioară 

 
Harta culorilor (se menţionează culoarea) 

 

   
5.6.(27) Lobul corolei: evidenţierea nervurilor pe  
             faţa superioară 

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

 
 
   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - la ghiveci  
     ii) 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:     Rosa L. 
Denumirea comună: TRANDAFIR 
 
 

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) încrucişare controlată  (părinţii)     
     b) încrucişare parţial cunoscută (părinţii)     
     c)  încrucişare necunoscută      
4.1.2. Mutaţie (părinţii)     
4.1.3. Descoperire şi creştere (locul şi când)     
4.1.4. Altele     
4.2. Metoda de reproducere a soiului   
        a) altoire (portaltoiul)     
        b) butăşirea     
        c) în vitro     
        d) alte (detalii)     

5. Caracteristici (TG 11/8)   
5.1.(1) Planta: tipul de creştere 1 miniatură/2 pitic/3 de masiv/4 arbust/ 

5 urcător/6 acoperitor de sol 
 

   
5.2.(21) Floarea: tipul 1 simplă/2 semidublă/3 dublă    
5.3.(23) Floarea: grup culoare 1 alb sau aproape alb/2 amestec de alb/ 

3 verde/4 galben/5 amestec de galben/ 
6 portocaliu/7 amestec de portocaliu/8 roz/ 
9 amestec de roz/10 roşu/11 amestec de 
roşu/12 purpuriu roşu/13 purpuriu/14 
amestec de violet/15 amestec de maro/ 
16 multicolor 

 
 
 
 
 
 

   
5.4.(26) Floarea: diametrul 1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7 mare/9 foarte 

mare 
 

   
5.5.(40) Petala: numărul de culori pe faţa interioară 
(excluzând pata bazală) 

 
1 una/2 două/3 mai mult de două 

 

   
5.6.i(50) Petala: culoarea principală pe faţa 
exterioară (numai când sunt diferenţe faţă de cea 
interioară) 

 
 
Harta RHS (se indică numărul de referinţă) 

 
 

   
5.6.ii(50) Petala: culoarea principală pe faţa 
exterioară (numai când sunt diferenţe faţă de cea 
interioară) 

 
 
Harta RHS (se menţionează culoarea) 

 
 
   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - floare tăiată produsă în câmp  
       - floare tăiată produsă în seră  
       - la ghiveci  
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       a) creştere în câmp deschis  
                - grădină  
                - portaltoi  
                - tulpină lângă clădire   
                - fructe, bacă  
                - alte  
       b) creştere sub sticlă sau altă protecţie  
               i) producţie de flori tăiate  
                   - tip cu înflorire singulară     
                   - tip crenguţă  
              ii) trandafiri la ghiveci  
                  - pentru interior  
                  - pentru exterior (terase, balcoane)  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic   
  
  

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:     Ageratum Mill. 
Denumirea comună: PUFULEŢI 
 
 

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) încrucişare controlată  (părinţii)     
     b) încrucişare parţial cunoscută (părinţii)     
     c)  încrucişare necunoscută      
4.1.2. Mutaţie (părinţii)     
4.1.3. Descoperire şi creştere (locul şi când)     
4.1.4. Altele     
4.2 Metoda de reproducere a soiului   
        a) butăşirea     
        b) prin seminţe     
        c) alte (detalii)     

5. Caracteristici    
5.1.(6) Planta: perozitatea 1 absentă/9 prezentă    
5.2.(10) Frunza: marginea limbului 1 dinţată/2 crenată    
5.3.(20) Floarea: culoarea 1 albastru deschis/2 albastru închis/3 albă/ 

4 roz 
 

   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - la ghiveci  
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       a) creştere în câmp deschis  
                - grădină  
                - alte  
  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic  
  
  
  



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:  Althaea L.    
Denumirea comună: NALBA DE GRĂDINĂ 
 
 

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) încrucişare controlată  (părinţii)     
     b) încrucişare parţial cunoscută (părinţii)     
     c)  încrucişare necunoscută      
4.1.2. Mutaţie (părinţii)     
4.1.3. Descoperire şi creştere (locul şi când)     
4.1.4. Altele     
   
4.2. Metoda de reproducere a soiului   
        a) butăşirea     
        b) în vitro     
        c) alte (detalii)     

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(13) Frunza bazală: franjurarea limbului 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(18) Floarea: mărimea petalei marginale 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.3.(19) Floarea: culoarea Harta culorilor    

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - floare tăiată   
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       a) decorativă  
                - industria coloranţilor  
                - altele  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic  
  
  
  
  



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:     Anthurium L. 
Denumirea comună: PASĂREA FLAMINGO 
 
 

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. Origine   
      i) prin răsad (seminţe) (indicaţi varietăţile parentale)    
     ii) mutaţii (indicaţi varietatea de origine)     
    iii) populaţie locală ( indicaţi locul de provenienţă şi data)     
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 86/5)   
5.1.(1) Planta: talia 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.2.(17) Spata mărimea 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.3.(24) Spata: culoarea principală a feţei 
superioare 

Harta culorilor RHS (indicaţi numărul de 
referinţă) 

 

   
5.4.(25) Spata: culoarea principală a feţei inferioare Harta culorilor RHS (indicaţi numărul de 

referinţă) 
 

   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
  
  
       - floare tăiată produsă în seră  
       - la ghiveci  
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       Creştere sub sticlă sau altă protecţie  
               i) producţie de flori tăiate  
                   - tip cu înflorire singulară     
              ii)   la ghiveci  
                  - pentru interior  
                  - pentru exterior (terase, balcoane)  
  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic   
  
  



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:     Aster L. 
Denumirea comună: STELUŢĂ 
 
 

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. Origine   
      i) prin răsad (seminţe) (indicaţi varietăţile parentale    
     ii) mutaţii (indicaţi varietatea de origine)     
    iii) populaţie locală ( indicaţi locul de provenienţă şi data)     
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 141/3)   
5.1.(9) Frunza: forma 1 liniară/2 eliptică/3 ovată/4 obovată    
5.2.(17) Floarea principală: numărul de spirale a 
florilor ligulate 

 
1 una/2 două/ 3 mai mult de două 

 

   
5.3.(28) Floarea ligulată: culoarea pe faţa 
superioară (în iarnă) 

 
Harta culorilor RHS 

 

   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - floare tăiată produsă în câmp  
       - floare tăiată produsă în seră  
       - la ghiveci  
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       a) creştere în câmp deschis  
                - grădină  
                - fructe   
                - alte  
       b) la ghiveci  
                  - pentru interior  
                  - pentru exterior (terase, balcoane)  
  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic   
  
  
  
  



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:     Berberis L. 
Denumirea comună: DRACILA 
 
 

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. Origine   
      i) prin răsad (seminţe) (indicaţi varietăţile parentale    
     ii) mutaţii (indicaţi varietatea de origine)     
    iii) populaţie locală ( indicaţi locul de provenienţă şi data)     
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 68/3)   
5.1.(2) Planta: vigoarea 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.2.(5) Foliajul: persistenţa 1 căzător/2 semipersistent/3 persistent    
5.3.(6) Foliajul: culoarea 1 verde deschis/2 roşie/3 purpurie    
5.4.(33) Fructul: culoarea 1 roz/2 roşu portocaliu/3 roşu închis/ 

4 albastru negricios 
 

   

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 de examinare   
      i) Utilizare  
       - decor în grădină  
       - floare tăiată produsă în câmp  
  
  
     ii) Alte condiţii  
7.3. Utilizarea principală  
       a) creştere în câmp deschis  
                - grădină  
                - alte  
  
7.4. Fotografia color a soiului însoţeşte chestionarul tehnic  
  
  
  
  
  
  
  
  



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:     Begonia L. 
Denumirea comună: GHEAŢA 
 

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. Origine   
      i) prin răsad     
     ii) mutantă     
    iii) descoperire    
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 18/4)   
5.1.(8) Limbul frunzei: culoarea pe faţa superioară 1 verde deschis/2 verde mijlociu/3 verde 

închis/4 verde roşietic/5 brun roşietic 
 

   
5.2.(9) Limbul frunzei: culoarea pe faţa inferioară 1 verde deschis/2 verde mijloiciu/3 verde 

închis/4 verde roşietic/5 brun roşietic 
   

5.3.(22) Floarea: tipul 1 simplă/2 dublă    
5.4.(29) Petala interioară: culoarea părţii de mijloc 
pe faţa superioară 

Harta culorilor RHS (indicaţi numărul de 
referinţă) 

 

   
5.5.(30) Petala interioară: culoarea părţii de mijloc 
pe faţa inferioară 

Harta culorilor RHS (indicaţi numărul de 
referinţă) 

 

   

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:     Bellis L. 
Denumirea comună:  PĂRĂLUTĂ 
 

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. Origine   
      i) prin răsad     
     ii) mutantă     
    iii) descoperire    
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(11) Frunza: marginea limbului 1 întreg/2 crenat    
5.2.(13) Inflorescenţa: tipul 1 simplu/2 involt    
5.3.(16) Calatidiul: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.4.(22) Floarea ligulată: culoarea feţei externe Harta culorilor    

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:      Cineraria 
Denumirea comună:  CINERARIA 
 

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. Origine   
      i) prin răsad     
     ii) mutantă     
    iii) descoperire    
    iv) vegetativ    
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(6) Frunza: culoarea feţei superioare Harta culorilor    
5.3.(8) Frunza: perişori lânoşi 1 absenţi/9 prezenţi    

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:      Campanula L. 
Denumirea comună:  CLOPOŢELUL 
 

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. Origine   
      i) prin răsad     
     ii) mutantă     
    iii) descoperire    
  
4.2. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(12) Floarea: mărime racem 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.2.(17) Floarea: culoare corolă Harta culorilor    
5.3.(20) Floarea: tipul 1 simplu/2 involt    

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:      Tulipa L. 
Denumirea comună:  LALEA 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
   
4.3. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici (TG 115/4)   
5.1. Planta: clasificarea 1 specii botanice/2 hibrid modern    
5.2. Numai specii botanice: specii       1 T. Kaufmanniana/2 T. fosteriana/3 T. greigii/ 

4 alte specii 
 

   
5.3.(10) Floarea: tipul 1 simplă/2 dublă    
5.4.i(13) Floarea: culoarea principală Harta culorilor (se indică numărul de referinţă)    
5.5.ii Floarea: culoarea principală a grupului 1 albă/2 aproape albă/3 galben deschis/ 

4 galben mijlociu/5 galben închis/6 portocalie/ 
7 roşie portocalie/8 roşie mijlociu/9 roşie închis/ 
10 roşie purpurie/11 roz deschis/12 roz mijlociu/ 
13 roz închis/14 purpurie mijlociu/15 purpurie 
închis/16 brună  

 
 
 
 
 

   
5.5.(17) Floarea: franjurarea 1 absentă/9 prezentă    
5.6. Floarea: înfăţişarea tepalelor 1 convexe sau plate/2 ascuţite şi răsfrânte/ 

3 buclă şi răsucite 
 

   
5.7. Floarea: parţial culoarea verzuie 1 absentă/9 prezentă    
5.8.(31) Planta: începutul înfloririi (condiţii naturale) 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   
   
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:      Cosmos sp. 
Denumirea comună:  FLUTURAŞ 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
   
4.3. Alte informaţii   
   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea  3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(16) Floarea: număr de rânduri de flori ligulate 1unu/2 două/3 mai mult de două    
5.3.(18) Floarea: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.4.(27) Floarea: culoarea feţei superioare Harta culorilor RHS    

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:      Chamaecyparis 
Denumirea comună:  CHIPAROS 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare -  prin seminţe     
                                          -  vegetativ     
4.3. Alte informaţii   
   

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

9 foarte înaltă 
 

   
5.2.(3) Planta: portul 1 columnar/2 conic/3 globulos/4 con răsturnat 

(obconic)/5 invers ovoidal (obovoid)/6 ovoid 
 

   
5.3.(6) Planta: culoarea principală văzută de   
           departe (vara) 

1 galben/2 portocaliu (roz, roşu)/3 verde gălbui/ 
4 verde/5 verde gri/6 verde albastru/7 gri (gri, 
verde, cenuşiu)/8 albăstrui (albastru verde, 
pruinos) 

 
 
 

   
5.4.(7) Planta: culoarea principală văzută de departe 
           (iarna) 

1 galben/2 portocali (roz, roşu)/3 verde gălbui/ 
4 verde/5 verde gri/6 verde albastru/7 gri (gri, 
verde, cenuşiu)/8 albăstrui (albastru verde, 
pruinos) 

 
 
 

   
5.5.(35) Rămurele tinere: pestriţarea (multicolor  
             primăvara) 

 
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:      Tagetes  
Denumirea comună:  CRĂIŢĂ 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: înălţimea (numai planta şi cu  
            inflorescenţa) 

1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 
9 foarte înaltă 

 

   
5.2.(3) Planta: portul 1 foarte ramificată/2 ramificată/3 globuloasă/ 

4 compactă 
 

   
5.3.(22) Inflorescenţa: numărul de culori 1 unicolore/2 bicolore    
5.4.(23) Floarea: culoarea pe faţa superioară 1 crem/2 galben pal/3 galben închis/4 portocaliu 

pal/5 portocaliu/6 roşu/7 maro (cafeniu) 
 

   

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:      Callistephus chinensis 
Denumirea comună:  OCHIUL BOULUI 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: înălţimea (numai planta şi cu  
           inflorescenţa) 

1foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/9 foarte 
înaltă 

 

   
5.2.(4) Planta: ramificarea 1 o singură tulpină/2 uşor ramificată/3 puternic 

ramificată 
 

   
5.3.(7) Frunza: tipul 1 penat/2 simplu şi lanceolat/3 denticulat şi uşor 

dungat 
 

   
5.4.(14) Floarea principală: forma generală 1 floare garoafă alungită/2 floare garoafă/3 floare 

crizantemă/4 floare scabiosa/5 plată 
 

   
5.5.(15) Floarea principală: tipul 1 simplă (plată)/2 semi-dublă (scabioasă)/ 

3 dublă (plată şi ligulată) 
 

   
5.6.(33) Ligula exterioară: lungimea 1 scurtă/2 mijlocie/3 lungă    
5.7.(34) Ligula exterioară: lăţimea 1 îngustă/2 mijlocie/3 lată    

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:      Chrysanthemum spec. 
Denumirea comună:  CRIZANTEMĂ 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici (TG 26/4)   
5.1.(30) Capitul: tipul 1 simplu/2 semi-dublu/3 dublu    
5.2.(34) Florile ligulate: axa longitudinală a  
             majorităţilor florilor ligulate 

1 recurbată/2 dreaptă/3 incurbată/4 răsucită/ 
5 angulară 

 

   
5.3.(37) Numai varietăţile cu tubul corolei scurt 
             Florile ligulate: secţiune transversală prin  
             ligulă 

 
 
1 concavă/2 dreaptă/3 convexă 

 
 

   
5.4.(40) Numai varietăţile cu tubul lung  
             Florile ligulate: forma extremităţii 

 
1 tubulară/2 spatulată/3 incurbată 

 

   
5.5.i(47) Florile ligulate: culoarea feţei interne a  
              majorităţii florilor ligulate   

Harta culorilor RHS  
(indicaţi numărul de referinţă) 

 

   
5.5.ii Floarea ligulată: culoarea feţei interne a  
         majorităţii ligulelor 

1 albă/2 galbenă/3 roz/4 somon/5 roşie/ 
6 purpurie/7 bronz 

   

5.6.(58) Discul floral: tipul 1 tubular/2 pâlnie/3 petaloid    

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 - soiuri cu floarea mare miniatur    
                       - floare tăiată      
                       - plantă la ghiveci    
7.2.2. Decorare grădini    
7.2.3. Soiuri pentru expoziţii    
  
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:      Dahlia 
Denumirea comună:  DALIA 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: înălţimea            3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(22) Floarea principală: grupa clasificării 1 simplă/2 anemonă/3 guler/4 nufăr/5 decorarivă/ 

6 globuloasă/7 pompon/8 cactus/9 semi-cactus/ 
10 mini dalia/11 alte 

 
 

   
5.3.(24) Floarea principală: culoarea 1 alb/2 galben/3 portocaliu/4 bronz/5 portocaliu 

roşu/6 roşu mijlociu/7 roşu închis/8 roz deschis/ 
9 roz închis/10 liliachiu mov/11 purpuriu, roşu, 
violet/12 amestec/13 bicolor/14 multicolor 

 
 
 

   
5.4.(25) Floarea principală: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.5.(30) Florile radiare: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.6.(31) Florile radiare: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    

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:      Euonymus 
Denumirea comună:  SALBĂ MOALE 
 

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. încrucişarea  
      a) controlată    
      b) parţial cunoscută    
      c) necunoscută    
4.1.2. mutaţie (indicat părinţii)   
4.1.3. descoperire (locul)   
4.1.4. alte (specificat)   
4.2. Metoda de propagare   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: portul 1 vertical/2 compact/3 repent/4 urcător    
5.2.(9) Frunza: forma 1 îngust eliptică/2 eliptică/3 larg eliptică/4 ovală    
5.3.(11) Frunza: luciul 3 slab/5 mijlociu/7 puternic    
5.4.(12) Frunza: culoarea marginii 1 uşor bordat cu galben/2 uşor bordat cu auriu/ 

3 uşor bordat cu galben auriu/4 altele 
 

   
5.5.(14) Frunza: schimbarea culorii toamna 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:      Weigela Thunb. 
Denumirea comună:  WEIGELA (DIERVILLA) 
 

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   
            i) răsad          
           ii) mutaţie    
           iii) descoperire    
4.2. Cultură de meristeme  
   
   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici (TG 148/2)   
5.1.(3) Planta: portul 3 erect/5 etalat/7 recurbat    
5.2.(11) Limbul frunzei: panaşarea (multicolorarea) 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(16) Floarea: număr de culori pe floare 1 unicoloră/2 bicoloră    
5.4.(17) Floarea: culoarea principală a feţei interne 1 albă/2 galbenă/3 roz/4 roşie/5  roşie violet    
5.5.(26) Epoca primei înfloriri depline 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   
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:      Gazania 
Denumirea comună:  GAZANIA 
 

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   
            i) răsad          
           ii) mutaţie    
           iii) descoperire    
4.2. Metoda de propagare  
   
   
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(15) Floarea: culoarea ligulei pe faţa superioară Harta culorilor    
5.3.(17) Floarea: pata de la baza ligulei 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(19) Floarea: culoarea petei Harta culorilor    

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:      Gerbera 
Denumirea comună:  GERBERA 
 

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   
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
           iv) alte    
4.2. Metoda de reproducere  
            - butăşire     
            - în vitro     
            - alte      
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici (TP 77/1; TG 77/9)   
5.1.(12) Floarea: tipul (capitul) 1 simplă/2 semi-dublă/3 dublă    
5.2.(31) Floarea ligulată exterioară: culoarea feţei  
             interne 

Harta culorilor RHS  
(indicaţi numărul de referinţă) 

 

   
5.3.(42) Numai pentru varietăţi simple şi semi-duble: 
              discul închis la culoare (înaintea deschiderii   
              florilor tubuloase) 

 
 
1 absent/9 prezent 

 
 

   
5.4.(43) Numai pentru varietăţile simple 
              Florile tubuloase aşezate la exterior: culoarea 
              principală a lobilor periantului 

 
1 albă/2 galbenă/3 portocalie/4 roz/5 roşie/ 
6 purpurie/7 brună (maro) 

 
 

   
5.5.(44) Numai pentru varietăţi semi-duble şi duble 
              Florile tubuloase aşezate la exterior: culoarea 
              principală a lobilor periantului  

 
Harta culorilor RHS  
(indicaţi numărul de referinţă) 

 
 

   

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:      Gypsophila 
Denumirea comună:  FLOAREA MIRESEI 
 

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   
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
           iv) alte    
4.2. Metoda de reproducere  
            - butăşire     
            - în vitro     
            - alte      
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(4) Planta: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.3.(5) Planta: densitatea ramificaţiilor 3 rară/5 mijlocie/7 densă    
5.4.(7) Frunza: forma 1 liniară/2 îngust lanceolată/3 lanceolată    
5.5.(16) Floarea: tipul 1 simplu/2 involt    
5.6.(17) Floarea: culoarea Harta culorilor 

 
 

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:      Helichrysum 
Denumirea comună:  FLOARE DE PAI 
 

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   
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
           iv) alte    
4.2. Metoda de reproducere  
   
4.3. Alte informaţii   
   
   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.2.(3) Tulpina: perozitatea 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(4) Frunza: forma 1 îngust lanceolată/2 lanceolată/3 lat lanceolată/ 

4 ovată 
   

5.5.(10) Floarea: culoarea marginii Harta culorilor    
5.6.(13) Floarea: mărimea 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/9 foarte 

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 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:      Ipomoea L. 
Denumirea comună:  ZORELE 
 

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   
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
           iv) alte    
4.2. Metoda de reproducere  
   
4.3. Alte informaţii   
   
   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scundă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(11) Floarea: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.3.(13) Floarea: culoarea la început Harta culorilor    
5.4.(14) Floarea: culoarea după o săptămână Harta culorilor    
5.5.(15) Floarea: culoarea gâtului Harta culorilor    

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:      Antrrhinum majus L. 
Denumirea comună:  GURA LEULUI 
 

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    
    4.1.2.  Mutaţie (părinţii)    
    4.1.3. Descoperire (unde şi când)    
    4.1.4. Altele    
4.2. Metoda de reproducere  
     4.2.1. Vegetativă  
                     a) butăşire    
                     b) in vitro    
                     c) altele    
     4.2.2. Sămânţă  
                     a) autopolenizare     
                     b) hibridă     
                     c) altele    
     4.2.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici (TG 221/1)   
5.1.(1) Planta: tipul de creştere 1 o singură tulpină/2 stufos    

5.2.(2) Numai soiuri cu tipul de creştere stufos 
           Planta: portul lăstarilor 

1 vertical/2 semivertical/3 orizontal/4 semipendulat/ 
5 pendulat 

 

   
5.3.(15) Floarea: forma 1 zigomorf (cu simetrie bilaterală)/2 actinomorf  

(cu simetrie multilaterală - raze) 
 

   

5.4.i(22) Tepala superioară: culoarea principală a  
               feţei superioare Harta RHS (indicat numărul de referinţă) 

 

   

5.4.ii(22) Tepala superioară: culoarea principală a  
               feţei superioare Harta RHS (se menţionează culoarea) 

 

   
5.5.i(26)Tepala inferioară: culoarea principală pe  
              faţa superioară a pintenului Harta RHS (indicat numărul de referinţă) 

 

   

5.5.ii(26) Tepala inferioară: culoarea principală pe  
               faţa superioară a pintenului Harta RHS (se menţionează culoarea) 

 

   

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:      Salix L.   
Denumirea comună:  SALCIE 
 

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   
     4.1.1. Încrucişare  
             a) încrucişare controlată (părinţii)    
             b) încrucişare parţial cunoscută (părinţii)    
             c) încrucişare total necunoscută    
    4.1.2. Mutaţie (părinţii)    
    4.1.3. Descoperire (unde şi când)    
    4.1.4. Altele    
4.2. Metoda de reproducere  
       a) butăşire    
       b) in vitro    
       c) altele    
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici (TG72/6)   
5.1.(1) Planta: sexul 1 dioic femele/ 2 dioic mascule/3 monoic 

unixesuat/4 monoic hermafrodit  
 

   
5.2.(2) Planta: înfrunzirea primăvara 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   
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:      Acer L. 
Denumirea comună:  ARŢAR 
 

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) sămânţă  
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
      b) vegetativ    
4.2. Metoda de reproducere  
4.3. Alte informaţii   

5. Caracteristici    
5.1.(8) Tulpina: ramificarea 1 de la bază/2 de la mijloc/3 sus    
5.2.(9) Lăstarul tânăr: culoarea albăstruie 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(18) Frunza: culoarea în timpul vegetaţiei 1 verde/2 auriu/3 roşu închis/4 roşu purpuriu    
5.4.(19) Frunza: culoarea în toamnă 1 verde/2 galbenă/3 roşu viu/4 roşu închis/5 roşu 

purpuriu 
 

   
5.5.(29) Floarea: gruparea 1 corimb/2 racem/3 panicul    
5.6.(36) Fructul matur: culoarea 1 cenuşiu albicioasă/2 roşu aprins/3 brună    
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:      Juniperus L. 
Denumirea comună:  IENUPĂR 
 

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   
            i) răsad (părinţii)          
           ii) mutaţie (părinţii)    
           iii) descoperire (unde şi când)    
             
4.2. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 103/3)   
5.1.(1) Planta: portul 1 îngust columnar/2 columnar/3 larg columnar/ 

4 conic/5 larg conic/6 ovoid/7 obovoid/8 globulos/ 
9 globulos aplatizat/10 semierect/11plat 
orizontal/12 târâtor/13 plat târâtor 

 
 
 

   
5.2.(2) Planta: ritmul de creştere 1 foarte lent/3 lent/5 mijlociu/7 rapid/9 foarte 

rapid 
 

   
5.3.(3) Planta: densitatea ramurilor 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.4.(6) Ramura: numărul de rămurele de ordinul  
           întâi 

1 foarte mic/3 mic/5 mijlociu/7 mare/9 foarte 
mare 

 

   
5.5.(14) Rămurele de ordinul întâi: prezenţa  
             împestriţării în primăvară 

 
1 absentă/9 prezentă 

 

   
5.6.(17) Rămurica de ordinul întâi: culoarea  
             principală pe faţa superioară a frunzelor  
             tinere în vară 

1 verde deschis/2 verde/3 galben deschis/ 
4 galben/5 bronz/6 bronz verde/7 verde gri/ 
8 verde albăstrui/9 albastru 

 
 

   
5.7.(18) Rămurica de ordinul întâi: culoarea  
             principală pe faţa inferioară a frunzelor  
             tinere în vară 

1 verde deschis/2 verde/3 galben deschis/ 
4 galben/5 bronz/6 bronz verde/7 verde gri/ 
8 verde albăstrui/9 albastru 

 
 

   
5.8.(21) Rămurica de ordinul întâi: culoarea  
             principală pe faţa superioară a frunzei de  
             un an în iarnă              

1 verde deschis/2 verde/3 verde închis/4 galben/ 
5 bronz verde/6 bronz/7 verde spre cenuşiu/ 
8 verde albăstrui 

 
 

   
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:      Balsamine 
Denumirea comună:  IMPATIENS  
 

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. Sămânţă  
            a) răsad (indicat părinţii)          
            b) mutaţie (indicat părinţii)    
            c) descoperire (locul)    
            d) alte (specificat)   
       B. Vegetativ  
4.2. Metoda de reproducere  
            a) butăşire     
            b) în vitro     
            c) sămânţă     
            d) altele     
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă   
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic   
            c) hibrid   
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici (TP 102/1)   
5.1.(7) Frunza: multicolorarea 1 absentă/9 prezentă    
5.2.(15) Floarea: tipul 1 simplă/2 dublă    
5.3.(16) Floarea: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.4.(17) Floarea: numărul de culori (se exclude  
             zona interioară) 

 
1 una/2 două/3 mai mult de două 

 

   
5.5.i(18) Floarea: culoarea principală Harta culorilor    
5.5.ii(18) Floarea: culoarea principală Harta culorilor    
5.6.i(19) Numai soiuri cu flori bi sau multicolore Harta culorilor    
5.6.ii(19) Numai soiuri cu flori bi sau multicolore Harta culorilor    
5.7.(20)   Numai soiuri cu flori bi sau multicolore 
               Floarea: distribuirea culorii secundare 

1 toată suprafaţa superioară a petalei/2 la baza 
petalei/3 lungimea nervurii mediane a întregii 
petale/4 lungimea marginii a întregii petale/ 
5 neregulat pe întreaga petală 

 
 
 

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

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - floare tăiată   
           - floare la ghiveci   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Ciucuşoară 
Denumirea comună:  ALYSSUM  
 

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. Sămânţă  
            a) răsad (indicat părinţii)          
            b) mutaţie (indicat părinţii)    
            c) descoperire (locul)    
            d) alte (specificat)   
4.2. Metoda de reproducere  
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă   
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic   
            c) hibrid   
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(7) Frunza: dinţarea marginii 1 absentă/9 prezentă    
5.2.(9) Frunza: culoarea Harta culorilor RHS    
5.3.(16) Floarea: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - floare tăiată   
           - floare la ghiveci   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Celosia L. 
Denumirea comună:  CREASTA COCOŞULUI 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) mutaţie (indicat părinţii)    
            c) descoperire (locul)    
            d) alte (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) butăşire    
           b) in vitro    
           c) sămânţă    
           d) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă   
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic   
            c) hibrid   
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici (TP 188/1)   
5.1.(1) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 

   
5.2.(21) Inflorescenţa: forma principală 1 spicată/2 plumos/3 panicul/4 creastă    
5.3.(24) Inflorescenţa: culoarea 1 albă/2 verde/3 galbenă/4 portocalie/ 

5 portocalie roz/6 roz/7 roşie/8 purpurie 
 

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

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - floare tăiată   
           - floare la ghiveci   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Malus Mill. 
Denumirea comună:  MĂR ORNAMENTAL 
 

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) încrucişare controlată (părinţii)    
           b) încrucişare parţial cunoscută (părinţii)  
           c) încrucişare total necunoscută    
           d) mutaţie    
           e) descoperire (unde şi când)  
           f) altele  
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) butăţire  
          b) in vitro  
          c) altele  
4.3. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 192/1)   
5.1.(6) Floarea: tipul 1 simplă/2 semidublă/3 dublă    
5.2.(12)i Petala: culoarea zonei marginale a feţei 
              superioare 

 
Harta culorilor RHS 

 

   
5.2.(12)ii Petala: culoarea zonei marginale a feţei 
              superioare 

1 albă/2 roz deschis/3 roz închis/4 roşie/ 
5 purpurie 

 

   
5.3.(16) Frunza dezvoltată: culoarea limbului 1 verde/2 verde roşiatic/3 roşie/4 roşie brună/ 

5 bronz/6 purpurie 
 

   
5.4.(29) Fructul: mărimea 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.5.(35) Fructul: culoarea predominantă 1 galbenă albicioasă/2 galbenă/3 verde 

albicioasă/4 verde galbenă/5 verde mijlocie/ 
6 portocalie/7 roşie deschis/8 roşie mijlociu/ 
9 roşie închis/10 purpurie/11 maronie 

 
 
 

   
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:      Nicotiana L. 
Denumirea comună:  REGINA NOPŢII 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) alte (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(20) Floarea: culoarea Harta culorilor RHS    
5.3.(28) Floarea: deschiderea pe timp noros 1 absentă/9 prezentă    
5.4.(20) Floarea: parfumul 1 absent/9 prezent    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - floare la ghiveci   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Mirabilis L. 
Denumirea comună:  FRUMOASA NOPŢII 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Rădăcina tuberizată: culoarea Harta culorilor RHS    
5.2.(8) Frunza: culoarea Harta culorilor RHS    
5.3.(12) Floarea: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Papaver Tourn. 
Denumirea comună:  MAC 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici (TG 166/    )   
5.1.(7) Tulpina: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 

   
5.2.(16) Floarea: tip 1 simplă/2 semidublă/3 dublă    
5.3.(17) Floarea: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.4.(18) Floarea : numărul de culori 1 unicoloră/2 bicoloră    
5.5.(19) Floara: culoarea petalei 1 albă/2 roz/3 roşie/4 violet    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Salvie L. 
Denumirea comună:  SALVIE 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(6) Frunza: forma 1 îngust-ovată/2 mijlociu ovată/3 lat ovată/ 

4 cordată 
 

   
5.3.(16) Caliciul: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Rudbeckia L. 
Denumirea comună:  RUGI GALBENI 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(4) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 
   

5.2.(12) Frunzele: tipul prezent 1 numai bazal/2 numai pe tulpină/3 bazal şi pe 
tulpină 

 
   

5.3.(23) Frunza bazală: marginea 1 întreagă/2 lobată    
5.4.(48) Tulpina florală: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 

9 foarte lungă 
 
   

5.5.(56) Floarea principală: diametrul 1 foarte îngust/3 îngust/5 mijlociu/7 lat/ 
9 foarte lat 

 
   

5.6.(66) Ligula: culoarea principală pe faţa  
             superioară 

Harta culorilor RHS (indicaţi numărul de 
referinţă) 

 
   

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

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:       
Denumirea comună:  STATICE 
 

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) planta tânără obţinută din sămânţă    
         b) mutaţie     
         c) descoperire     
         d) altele     
4.2. Metoda de reproducere  
        a) butăşire    
        b) propagare in vitro     
        c) sămânţă     
4.3. Alte informaţii   
   
5. Caracteristici (TG 168/3)   
5.1.(1) Planta: înălţimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă/ 

9 foarte înaltă 
 
   

5.2.(5) Frunza: forma limbului 1 elipitcă/2 larg ovată spre triunghiulară/ 
3 îngust obovată/4 obovată 

 
   

5.3.(24) Inflorescenţa: tipul 1 tip 1/2 tip 2/3 tip 3/4 tip 4/5 tip 5/6 tip 6    
5.4.i(31) Caliciul: culoarea Harta culorilor RHS(indicaţi numărul de referinţă)    
5.4.ii(31) Caliciul: culoarea Harta culorilor RHS (se menţionează culoarea)    
5.5.i(33) Corola: culoarea Harta culorilor RHS(indicaţi numărul de referinţă)    
5.5.ii(33) Corola: culoarea Harta culorilor RHS (se menţionează culoarea)    
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. Tipul de creştere   
                - anuală  
                - perenă  
     7.2.2. Tratament la frig  
                - nesolicitat  
                - solicitat  
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:      Prunus persica (L.)   
Denumirea comună:  PIERSIC 
                                  NECTARIN 
 

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 (formele parentale)    
           b) mutaţie (varietatea din care provine)    
           c) descoperire (unde şi când)    
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) in vitro    
4.3. Polenizatori (varietăţi bune polenizatoare)  
4.4. Starea fitosanitară  
        - liber de viroze (precizaţi virozele)    
        - în curs de testare la viroze (precizaţi virozele)    
        - nu se cunoaşte    
4.5. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 53/1)   
5.1.(1) Pomul: talia 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.2.(6) Ramura mixtă: pigmentaţia antocianică 1 absentă/9 prezentă    
5.3.(10) Floarea: tipul 1 campanulată/2 rozacee    
5.4.(14) Petala: mărimea 1 foarte mică/3 mică/5 mijlocie/7 mare/ 

9 foarte mare 
 

   
5.5.(30) Peţiolul: glandele nectarifere 1 absente/9 prezente    
5.6.(31) Peţiolul: forma glandelor nectarifere 1 rotundă/2 reniformă    
5.7.(50) Fructul: culoarea pulpei 1 albă-verzuie/2 albicioasă/3 alb-crem/4 galben 

deschis/5 galbenă/6 galben oranj/7 oranj/8 roşie 
 

   
5.8.(62) Sâmburele: aderenţa la pulpă 1 absentă/9 prezentă    
5.9.(65) Începutul înfloritului 1 foarte timpuriu/3 timpuriu/5 mijloiciu/7 târziu/ 

9 foarte târziu 
 

   
5.10.(67) Maturitatea de consum 1 foarte timpurie/3 timpurie/5 mijloicie/7 târzie/ 

9 foarte târzie 
 

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

   

   

   

   

   

   

  

* Când graduările soiurilor sunt identice, se va preciza amplitudinea diferenţei.  

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă  



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:      Prunus L.   
Denumirea comună:  PRUN ORNAMENTAL (fără floare) 
 

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 (formele parentale)    
           b) mutaţie (varietatea din care provine)    
           c) descoperire (unde şi când)    
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) in vitro    
4.3. Polenizatori (varietăţi bune polenizatoare)  
4.4. Starea fitosanitară  
        - liber de viroze (precizaţi virozele)    
        - în curs de testare la viroze (precizaţi virozele)    
        - nu se cunoaşte    
4.5. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 187/1)   
5.1.(2) Planta: portul 1 drept/3 unghi 45

0
/5 aplecat    

5.2.(13) Lăstarul cu vârsta de 1 an: ramificarea 
             (la sfârşitul verii) 

 
3 slabă/5 mijlocie/7 puternică 

   

5.3.(15) Limbul frunzei: lungimea 1 foarte scurtă/3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă/ 
9 foarte lungă 

 

   
5.4.(18) Limbul frunzei: forma îngust eliptică/2 eliptică/3 circulară/4 ovată/ 

5 obovată 
 

   
5.5.(21) Limbul frunzei: forma bazei 1 ascuţit/2 obtuz/3 tronconic    
5.6.(22) Limbul frunzei: culoarea pe faţa superioară 1 verde deschis/2 verde închis/3 roşu/4 brun 

roşietic 
 

   
5.7.(27) Peţiolul: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri* 
   

   

   

   

   

   

   

  

* Când graduările soiurilor sunt identice, se va preciza amplitudinea diferenţei.  

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă  

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:      Prunus L.   
Denumirea comună:  PRUN ORNAMENTAL (cu floare) 
 

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 (formele parentale)    
           b) mutaţie (varietatea din care provine)    
           c) descoperire (unde şi când)    
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) in vitro    
4.3. Polenizatori (varietăţi bune polenizatoare)  
4.4. Starea fitosanitară  
        - liber de viroze (precizaţi virozele)    
        - în curs de testare la viroze (precizaţi virozele)    
        - nu se cunoaşte    
4.5. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 41/1)   
5.1.(1) Planta: vigoarea 3 slabă/5 mijlocie/7 puternică    
5.2.(10) Mugurele pe lemn: forma              1 conică/2 ovoidă/3 rotundă    
5.3.(19) Limbul frunzei: forma 1 rotundă/2 larg obovată/3 eliptică    
5.4.(21) Limbul frunzei: forma vârfului 1 mucronat/2 rigid, fin şi ascuţit/3 acuminat    
5.5.(29) Peţiolul: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.6.(37) Peduncul: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.7.(50) Petale: poziţia relativă a marginii 1 libere/2 se ating/3 suprapuse    
5.8. (60) Antera: culoarea chiar înaintea deschiderii 1 gălbuie spre galben/2 oranj roşietic    
5.9.(84) Fructul: culoarea de fond a epidermei 1 albicioasă/2 verde/3 verde gălbui/4 galbenă/ 

5 galbenă portocalie/6 roşie/7 purpurie/8 
purpurie albastră 

 
 

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

   

   

   

   

   

   

  

* Când graduările soiurilor sunt identice, se va preciza amplitudinea diferenţei.  

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă  

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:      Portulaca L. 
Denumirea comună:  FLOARE DE PIATRĂ 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) altele    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(8) Floarea: tipul 1 simplă/2 dublă/3 involtă    
5.2.(9) Floarea: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.3.(11) Floarea: culoarea petalelor Harta culorilor    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
           - plantă de peisaj   
           - altele   
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:      Strelitzia Banks. 
Denumirea comună:  PASĂREA PARADISULUI 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) vegetativ    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.2.(11 Frunza: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.3.(12) Frunza: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.4.(13) Frunza: forma 1 ovală/2 ovală alungită/3 lanceolată/4 eliptică    
5.5.(20) Tija florală: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.6.(28) Teaca (carena): culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea 
varietăţilor 

  

7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă.  
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:      Sedum 
Denumirea comună:  SEDUM 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
           b) vegetativ    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(2) Planta: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.2.(7) Frunza: mărimea 3 mică/5 mijlocie/7 mare    
5.3.(10) Frunza: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă.  
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:      Tropaeolum L. 
Denumirea comună:  CONDURUL DOAMNEI 
 

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 (indicat părinţii)          
            b) descoperire (locul)    
            c) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) sămânţă    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 joasă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(10) Floarea: tipul 1 simplă/2 dublă/3 involtă    
5.3.(11) Floarea: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.4.(21) Corola: numărul de culori 1 unicoloră/2 bicoloră    
5.5.(22) Corola: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă.  
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:      Taxus L.   
Denumirea comună:  TISA 
 

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    
           b) mutaţie (varietatea din care provine)    
           c) descoperire (unde şi când)    
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) in vitro    
4.3. Starea fitosanitară  
4.4. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(2) Planta: forma coroanei 1 îngust piramidală/2 larg piramidală/3 ovală    
5.3.(8) Lăstarul: portul 1 erect/2 recurbat    
5.4.(11) Frunza: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.5.(12) Frunza: lăţimea 3 îngustă/5 mijlocie/7 lată    
5.6.(19) Frunza: culoarea feţei inferioare Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri* 
   

   

   

   

   

  

* Când graduările soiurilor sunt identice, se va preciza amplitudinea diferenţei.  

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă  

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:      Thuja L. 
Denumirea comună:  TUIA 
 

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    
           b) mutaţie (varietatea din care provine)    
           c) descoperire (unde şi când)    
4.2. Metoda de înmulţire  
          a) in vitro    
4.3. Starea fitosanitară  
4.4. Alte informaţii  
   

5. Caracteristici (TG 79/3)   
5.1.(1) Planta: portul 1 columnar/2 larg columnar/3 conic/4 larg conic/ 

5 ovoid/6 globulos/7 globulos aplatizat 
 

   
5.2.(2) Planta: ritmul de creştere 3 lent/5 mijlociu/7 rapid    
5.3.(16) Ramurile penultime şi de prim ordin:  
           culoarea principală a feţei superioare în vară 

1 verde deschis/2 verde/3 verde galben/4 galben 
deschis/5 galben/6 bronz/7 verde bronz/ 
8 verde gri 

 
 

   
5.4.(17) Ramurile penultime şi de prim ordin:  
            culoarea principală a feţei inferioare în vară 

1 verde deschis/2 verde/3 verde galben/4 galben 
deschis/5 galben/6 bronz/7 verde bronz/ 
8 verde gri 

 
 

   
5.5.(18) Ramurile penultime şi de prim ordin:  
            prezenţa multiculorii în vară 

 
1 absentă/9 prezentă 

 

   
5.6.(19) Ramurile penultime şi de prim ordin: tipul 
            multiculorii în vară 

 
1 apical/9 dispersat 

 

   
5.7.(20) Ramurile penultime şi de prim ordin:  
             culoarea multiculorii în vară 

 
1 albă/2 galbenă 

 

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

   

   

   

   

   

   

  

* Când graduările soiurilor sunt identice, se va preciza amplitudinea diferenţei.  

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Rezistenţa la boli şi dăunători   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă  

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:      Polyanthes L. 
Denumirea comună:  TUBEROZA 
 

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) descoperire (locul)    
            b) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           a) vegetativ    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(10) Inflorescenţa: lungimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 lungă    
5.2.(12) Inflorescenţa: număr de flori 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.3.(14) Inflorescenţa: densitatea florilor 3 rară/5 mijlocie/7 deasă    
5.4.(23) Floarea: număr de rânduri de petale 1 unu/2 două/3 trei/4 patru/5 cinci/6 şaşe    
5.5.(24) Floarea: culoarea principală 1 alb/2 crem/3 alb crem/4 alb    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă.  
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:      Zinnia L. 
Denumirea comună:  CÂRCIUMĂRESE 
 

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) descoperire (locul)    
            b) altele (specificat)     
4.2. Metoda de reproducere  
           - seminţe    
4.3. Alte informaţii   
       Metoda de producere prin sămânţă    
            a) polenizare liberă     
            b) polenizare încrucişată - soi sintetic     
            c) hibrid     
4.4. Originea geografică a soiului : regiunea şi ţara în care soiul ameliorat a fost descoperit şi dezvoltat 
 

5. Caracteristici    
5.1.(1) Planta: înălţimea 3 scurtă/5 mijlocie/7 înaltă    
5.2.(17) Floarea: tipul 1 dalia/2 cactus/3 pompon/4 crizantemă    
5.3.(19) Floarea: ligule 1 absente/9 prezente    
5.4.(21) Floarea: culoarea ligulei Harta culorilor RHS    
5.5.(23) Calatidiul: diametrul 3 mic/5 mijlociu/7 mare    
5.6.(24) Calatidiul: tipul 1 simplu/2 dublu/3 involt    
5.7.(30) Floarea tubuloasă: culoarea Harta culorilor RHS    
6. Soiuri apropiate   
Menţionaţi soiul/ soiurile şi diferenţele faţă de acest soi/aceste soiuri 
   

   

   

   

7. Informaţii suplimentare   
7.1.  Planta : utilizare   
7.2.  Condiţii speciale pentru examinarea varietăţilor  
7.3.  Alte informaţii  
7.4. Chestionarul tehnic este însoţit de o fotografie reprezentativă.  
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:               
 


