
 

 

 

CERERE 
 

pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării 
în Catalogul oficial   

  
Numărul de înregistrare: ... ... ... .... .... din ... ... ... ... ... .. (se completează de solicitant) 

Examinări solicitate :  

                     - DUS pentru soi  ; pentru formele parentale  

                     - Retestare pentru prelungirea înscrierii în Catalogul oficial naţional  

           - VAU  pentru soi   

                     - Amprenta genetică: pentru soi ;   pentru  formele parentale  
 

 

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

3.                    3.1. SOLICITANT : 3.2. AUTOR :   

 Numele : Numele : 

 Prenumele: Prenumele: 

 Calitatea : Adresa : 

 Instituţia :  

 Adresa :  

 Ţara Ţara 

4. Adresa pentru corespondenţă : 
 
 

  

5. 
 

DENUMIREA SOIULUI : 
(se copletează cu capitale) 

5.1. Provizorie: 
 

 5.2. Definitivă: 
 

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

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

  LIBERA           SECRETA   

 
Formula 
 (în cazul hibrizilor şi soiurilor sintetice) 

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

 Ploidia   
8. Modul de obtinere a 

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

 
8.1. Pentru hibrizi se indică formula generică  

 8.2. Ploidia seminţei certificabile  

9. Componenţii genealogici/formele parentale :  

 9.1.Aparţin solicitantului : DA  / NU   

 9.2.Sunt proprietatea autorului  DA  / NU  
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10. Menţinerea purităţii biologice 

 10.1. Tip de selecţie de menţinere / metodă :  
 10.2. Responsabilul cu menţinerea : Solicitantul  Autorul   Alţii (nominalizaţi) : 

 

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

 
 

11. 11.1. Soiul a mai fost testat în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care :………….... 

perioada………………nr. cererii de testare………..testul DUS; DUS şi VAU 

 11.2. Soiul este în curs de testare în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care …........ din ce an 

………………nr. cererii de testare……….. testul DUS; DUS şi VAU 

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

 12.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun al UE: DA  / NU   Dacă DA, sub ce nume: 
.......................................în ce an................... menţinător ..................................... 

13. Soiul este modificat genetic  DA  / NU  

 13.1. Dacă DA - evenimentul de transformare  

 13.2. Nr. şi data aprobării autorităţii pentru introducere în mediu a evenimentului de transformare : 

14. Cererea este însoţită de : 

 14.1. Chestionarul tehnic completat de autor, conform UPOV   DA  / NU  sau  

CPVO  DA  / NU  sau  ghid naţional  DA  / NU  
Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune descrierea UPOV sau CPVO şi pentru  
liniile parentale componente ale soiului. 

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

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

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

 
 
Semnătura solicitantului:                                                     Semnătura autorului:  
 
 
Data: 
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                                                                                                                    Formularul nr.1 bis 
                                                                                                                         (confidenţial) 
 
 

Nr. de înregistrare a cererii 
de înscriere ....................... 

 ........................................... 
                                                                                                                 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND 
HIBRIDUL /SOIUL SINTETIC 

 

1. SPECIA 

2. DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE): 
 2.1. PROVIZORIE: 2.2.DEFINITIVĂ: 

3. FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC: 

  

4. Liniile parentale: 

 4. 1. Forma mamă: 

 4. 2. Forma tată: 

 4.3. Componentele soiului sintetic: 

  

5. Ploidia seminţei liniilor/formelor parentale: 

         5.1. Forma mamă: 

         5.2. Forma tată 

         5.3. Componentele soiului sintetic: 

  

6. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS: 

Denumirea hibridului/formelor 
parentale 

Dacă s-a efectuat 
testul DUS 

Date privind autoritatea care a efectuat 
testul DUS 

DA NU Ţara Instituţia Perioada 

Hibridul       
Forma tată       

Forma mamă       

Componentele 
soiului sintetic 

      

      

      

      

      
Solicitantul anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

 Hibrid/soi 
sintetic 

Forma 
mamă 

Forma tată 
Componentele soiului 

sintetic 

 DA NU DA NU DA NU DA NU 

Descrierea autorului         

Descrierea oficială DUS         

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

Semnătura solicitantului:                                      Semnătura autorului:  
 
 

Data:  
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