
ROMÂNIA  
 

  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
  ___________________________________________________________ 
 

 

                                        

 

O R D I N  nr. 580 

din 18.08.2006 
 

privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1348 din 23 decembrie 

2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea 
soiurilor de plante agricole 

 
 

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, 
    în baza prevederilor art. 37 lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, 

   având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu  
Directiva Consiliului nr. 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante 
agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 193 din 
20/07/2002 şi cu Directiva 2004/842/CE referitoare la implementarea regulilor 
prin care Statele Membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând 
soiurilor pentru care a fost înaintată o cerere de înscriere în Catalogul naţional al 
soiurilor din speciile de plante agricole şi din speciile de legume, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 362 din 09/12/2004 
 văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin privind modificarea şi 
completarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr. 1348 din 23 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor privind 
testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole  nr. ........din .............. 2006  
al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,  
emite următorul  

 

Ordin:  

 

Art. I. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1348 
din 23 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi 
înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 54 bis din  20 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
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1. La anexa nr. 1 la ordin, la articolul 3 alin. (1) după litera f) se introduc 
noile litere g) şi h) cu următorul cuprins: 

„g) teste pentru verificarea menţinerii; 
     h)  teste specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului.” 
2. La anexa nr. 1 la ordin, la articolul 4 după alin. (3) se introduc noile              

alineate (4) şi (5) cu următorul cuprins: 
“(4) Testele pentru verificarea menţinerii se efectuează periodic de către 

ISTIS, în scopul determinării dacă soiul mai este încă distinct, stabil şi suficient 
de uniform păstrându-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrării. Testele 
se efectuează în câmp prin compararea seminţei de referinţă depusă la 
înscrierea soiului cu sămânţa pusă la dispoziţie gratuit de către menţinător.  

(5) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se 
efectuează de către ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice 
utilizate în Uniunea Europeană. “ 

3. Anexa nr. 3 la ordin va avea următorul cuprins: 
"Cererea pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării va 

avea următorul model : 
 

                         ROMÂNIA                                                          
         MINISTERUL AGRICULTURII,                                                        
  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE                                        
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA                                              
       ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR 
 

 

 

CERERE 
 

pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării 
în Catalogul oficial   

  
 Data şi numărul de înregistrare: ......................./............/.........../ Nr................ 

 Examinări solicitate :  DUS pentru soi   

                                                        pentru formele parentale  

     VAU  pentru soi   

                                               Amprenta genetică: pentru soi ; 

                                                                                pentru  formele parentale  
 

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

3.                    3.1.SOLICITANT : 3.2.AUTOR :   

 Numele : Numele : 

 Prenumele: Prenumele: 

 Calitatea : Adresa : 

 Instituţia :  

 Adresa :  

 Ţara Ţara 

4. Adresa pentru corespondenţă : 
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5. LOC REZERVAT PENTRU AUTORITATE : 

 Din analizarea cererii nr.................din............. a rezultat că : 

 

5.1. Solicitantul a depus descrierea autorului pentru soiul şi/sau pentru formele 
parentale în cazul soiurilor hibride şi/sau sintetice realizată după ghidul UPOV     

DA   NU  
 sau 

 

5.2. Solicitantul a depus descrierea oficială a soiului şi/sau pentru formele parentale 

efectuată de o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA   NU  
 sau 

 

5.3. Solicitantul a depus cererea (copie) pentru efectuarea testului DUS şi/sau pentru 

formele parentale la o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA   NU  
 sau 

 

5.4. Cererea solicitantului de efectuare a testului DUS a soiului şi/sau pentru formele 

parentale şi testului VAU a fost acceptată de către autoritate: DA   NU  
Drept care, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/842/CE şi/sau cu principiile acesteia 

solicitantul  POATE   NU POATE  multiplica/ comercializa sămânţa soiului în condiţiile 
legii. 

  

Data........................                                                             Semnătura/ştampila 
 
 

   

6. Denumirea soiului : 
(cod sau denumire conform 

D 2002/53/CE; se 
copletează cu capitale) 

6.1. Provizorie: 
 

 6.2. Definitivă: 
 

7. Informaţii pentru experimentator : 
 7.1. Zona de cultură : 

 7.2. Condiţii de cultură : 

 7.3. Grupa de maturitate : 

 7.4. Recomandări suplimentare : 

8. 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   

9. Modul de obtinere a 
soiului : 

Selecţie în masă   Selecţie genealogică   Hibridare   
Alte (precizaţi) :…………………………………. 

 9.1. Pentru hibrizi se indică formula generică  

 9.2. Ploidia seminţei certificabile  

10. Componenţii genealogici/formele parentale :  

 10.1.Aparţin solicitantului : DA  / NU   

 10.2.Sunt proprietatea autorului  DA  / NU  

11. Menţinerea purităţii biologice 
 11.1. Tip de selecţie de menţinere / metodă :  
 11.2. Responsabilul cu menţinerea : Solicitantul  Autorul   Alţii (nominalizaţi) : 

 

 11.3. Locaţia în care se face 
menţinerea : 

 
 

12. 12.1. Soiul a mai fost testat în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care :………….... 

perioada………………nr. cererii de testare………..testul DUS; VAU ;DUS şi VAU 
 12.2. Soiul este în curs de testare în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, în care …........ 

din ce an ………………nr. cererii de testare……….. testul DUS; VAU ;DUS şi VAU 
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13. 13.1. Soiul a mai fost înregistrat în altă ţară : DA  / NU   Dacă DA, sub ce nume: 
……………..... poziţie  Catalog oficial (ţara)……………….       menţinător……………… 

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

14. Soiul este modificat genetic  DA  / NU  

 14.1. Dacă DA - evenimentul de transformare ………………………… 

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

15. Cererea este însoţită de : 

 15.1. Descrierea autorului conform UPOV   DA  / NU  
Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune decrierea UPOV şi pentru  liniile 
parentale componente ale soiului. 

 15.2. Descrierea oficială a soiului  DA  / NU   efectuată de către autoritatea 
............................................. din ţara................., conform ghidului UPOV nr. ............ 

 15.3. 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: 
 
 
 

 ROMÂNIA 
        MINISTERUL AGRICULTURII,                                                   Formularul nr.1 bis 
   PĂDURILOR ŞI DEZVILTĂRII RURALE                                               Confidenţial 
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA                                               
       ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR 

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  

 5.1. Seminţei certificabile: 

 5.2. Seminţei liniilor/formelor parentale: 

         5.2.1. Forma mamă: 

         5.2.2. Forma tată 

         5.2.3. Componentele soiului sintetic: 

6. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS: 
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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 

Descriere autorului         

Descrierea oficială DUS         

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

 
Semnătura solicitantului:                                      Semnătura autorului:  
 
 
Data:   "          
 
 
 

Art. II. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării. 
 
 
 
 

 
 

M I N I S T R U, 
 

GHEORGHE FLUTUR 
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Secretar de Stat                                                     Secretar de Stat     
 
Nicolae Flaviu LAZIN                                             Mugur CRĂCIUN       
 
 
 

Secretar general                                                    Consilier Ministru 
 
Sorin CHELMU                                                      Teodor CRĂCIUN 
 
 
 

Direcţia Generală Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale 
Director general 
 
Roxana ZARMA     
 
 
 

Direcţia Generală Implementare, Politici Sectoriale şi de Piaţă 
Director general 
 
Dumitru COSMESCU          
 
 
 

Direcţia Selecţie Vegetală şi Inspecţia Naţională  
pentru Calitatea Seminţelor          
Director 
 
Gheorghe HEDEŞAN 
 
 
 

Director executiv ISTIS 
 

Aurel Florentin BADIU 
 
 
 

Direcţia juridică  
Director 
 
Laurenţiu LUPU 
 

 

 
                        


