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ACT"E ALffi #RGANFLOR DE SPFCIALITATE
ALF ADMENiSTRATIH! PUBL!CE e ENTRALE

MtN TSTERUL AGRICULTU Rl I I I DEZVOLTARI I RURALE

ORDIN
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii 9l dezvoltdrii rurale nr.8412O11

privEnd apnobarea tarifelor pentru efectuarea lucrdrilor de examinare a soiurilor pentru care se

solicitd inscrierea Tn Catalogul oficial nafiona! al soiurilor de plante de culturi din RomAnia 9i in

l-ista recomandati a so!urilor, precum 9i pentru verificarea puritdlii varietale a soiurilor multiplicate

AvAnd in vedere Referatul de aprobare nr. 7.170 din 6 septembrie 2012 al Institutului de Stat pentru Testarea 9i

inregistrarea Soiurilor,
inbazaprevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr.26612002 privind producerea, prelucrarea, controlul 9i certificarea calitdlii,

comercializarea semin,telor 9i a materialului sdditor, precum 9i testarea 9i inregistrare_a soiurilor de plante, republicatd'

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din HotdrArea Guvernului nr. 72512010 privind reorganizarea 9i func{ionarea

MinisteruluiAgriculturii 9i Dezvoltdrii Rurale, precum gi a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificdrile 9i completririle

ulterioare,

ministrul agriculturii gi dezvoltirii rurale emite prezentul ordin.

Art. l. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii 9i

dezvoltdrii rurale nr. 8412011 privind aprobarea tarifelor pentru

efectuarea lucrdrilor de examinare a soiurilor pentru care se

solicitd inscrierea in Catalogul oficial nalional al soiurilor de

plante de culturd din RomAnia 9i in Llsta recomandati a

soiurilor, precum si pentru verificarea puritilii varietale a

soiurilor multiplicate, publicat ?n Monitorul Oficial al RomAniei,

Partea l, nr"276 din 20 aprilie 2011, se completeazd dupd cum

urmeaz6'.

.- in tabelul ,,Tarifele de testare pe specii (lei/an de
testare, soi 9i localitate)", dupd ultima pozilie ,,Raport
testare D.U.S.*" se introduce o noui pozilie, cu urmitorul
cuprins:

,,Tarif anual de mentinere a soiurilor in conservare I ao tni"
in Cataloguloficial nalional I

,qrt. ll. - Prezentul ordin
RomAniei, Partea l.

se publicd ?n Monitorul Oficial al

p. Ministrul agriculturii 9i dezvoltdrii rurale,
Achinr lrimescu,
secretar de stat

Bucuregti, 1i octombrie 2012.
I'lr.226.


