
MINI S TERUL AGRICULTURII
$I DEZVOLTARII RURALE

oRDIN Nr. S#.
di"...0i, "pE-...$16

privind inregistrarea furnizorilor Ei a soiurilor ,si lista comuni a soiurilor care intri in
domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/EC a Consiliului

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 6833 din 06.07.2016 al Institutului de Stat

pentru Testarea qi inregistrarea Soiurilor,
inbaza prevederilor Legii nr.26612002 privind producerea, prelucrarea, controlul qi

certificarea calitalii, comercializarea seminfelor qi a materialului sdditor, precum gi testarea qi

inregistrarea soiurilor de plante, republicatd,

findnd cont de necesitatea armonizdrii legislafiei romdneqti cu Directiva de punere in
aplicare 2014197 NE a Comisiei din 15 octombie 2014 care intrd in domeniul de aplicare al

Directivei 20081901C8 a Consiliului privind inregistrarea furnizorilor Ei a soiurilor qi lista
comund a soiurilor,

intemeiulprevederilorart.3 pct.9 lit.i) qiart. lCalin.(5)qialin.(6) dinHotdrArea
Guvernului nr. 118512014 privind organizarca qi func{ionarea Ministerului Agricuhurii ;i
Dezvoltdrii Rurale, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare,

Ministrul agriculturii Ei dezvoltdrii rurale emite prezentul

ORDIN:

Art. 1 Registrul furnizorilor

(1) Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale, prin autoritdfile oficiale competenie
Inspeclia Nalionald pentru Calitatea Seminfelor (INCS) Ei Institutul de Stat pentru Testarea qi

inregistrarea Soiurilor (ISTIS), intocmeqte qi actualizeazdunregistru al furnizoriior, astfel cum

se prevede laart. 4 alin. (1) din Crdinul ministrului agriculturii qi dezvoltdrii rurale nr.82/2010
privind comercializarea materialului de inmullire qi plantare fructifer destinat producliei de

fructe, pe teritoriul Romdniei. Registrul respectiv este denumit in continuare ,,registrul
furnizorilor".

in plus, fafd de furnizorii inregistrali in conformitate cu prezentul ordin, registrul
include fumizorii acreditali in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. (b) gi art._15

lit. A din Ordinul ministrului agriculturii, pddurilor gi dezvoltdrii rurale nr. 8/2005--.Fsn6i:$i".

aprobarea Regulilor privind testarea gi inregistrarea soiurilor de vild de vie, pomi frucfrfiiri gi' ,,r'':,

plante ornamentale. : -** ^.. 'l il
Dacd este cazul,INCS qi ISTIS pun la dispozilie registrul furnizorilor. . ' -i '



(2) Registrul furnizorilor conline urmdtoarele informa{ii :' (a) numele, adresa pi informafiile de contact ale fumizorului;
(b) activitAtile exercitate de furnizor in RomAnia, in sensul art. 2 alin. (9) din Ordinul

Ministrului agriculturii Ei dezvoltdrii ruraie nr. 82l2UA, adresa localiilor implicate qi

principalele genuii sau specii vizate;
(c) numdrul sau codul de inregistrare.
(3) INCS gi ISTIS pot elimina o persoand fizicd. sau juridicd din registrul fumizorilor, in

cazul in care se stabileqte cd persoana respectivd nu mai exeroitd nicio activitate in sensul art. 2
alin. (9) din Ordinul lttlinistrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale rc.82/2010.

Art.2 Obliga{ia de notificare care le revine furnizorilor

(1) INCS Ei ISTIS se asiguri cd furnizorii notificd informaliile menfionate la art, 1 alin.
(2) lit. (a) Ei (b).

Cu toate acestea, furnizorii acreditali in conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. (b) din
Ordinul ministrului agriculturii, pddurilor gi dezvoltdrii rurale nr. U2006 nu au obligalia de a
notifi ca aceste informaf ii.

(2) INCS qi ISTIS se asigurd cd fumizorii notifica orice modificare a situajiei lor in ceea

ce priveqte informaliile menlionate la art. 1 alin. (2) lit. (a) qi (b).
(3) INCS qi ISTIS se asigurd cd furnizorii sunt informali cu privire la inregistrarea lor,

preciim qi cu privire la orice modificdri aduse acesteia, in termen de 30 de zile.

Art. 3 Registrul soiurilor

( I ) Institutul de Stat pentru Testarea gi inregistrarea Soiurilor intocmeqt e qi actualizeazd,
un registru al soiurilor, denumit in continuare ,,registrul soiurilor" qi publicd Catalogul oficial
al soiurilor de plante de culturd din Romdnia.

Pe l6ngd soiurile inregistrate in conformitate cu prezentul ordin, registrul soiurilor
include soiurile inregistrate inainte de 30 septembrie 2012in conformitate cu art. 16 gi art. 17

din Ordinul ministrului agriculturii, pddurilor qi dezvoltdrii rurale nr. 812006 qi soiurile
inregistrate in conformitate cu art. 6 alin. (5) din Ordinul ministrului agriculturii qi dezvoltdrii
rurale nr.82/2010.

(2) Registrul soiurilor trebuie sd includd urmdtoarele informa{ii:
(a) denumirea soiului gi sinonimele;
(b) specia cbreia ii aparline soiul;
(c) menliunea descriere oficiald sau descriere recunoscutd oficial, dupd. caz;
(d) data inregistrdrii sau, dacb este cazul, data de reinnoire a inregistririi;
(e) perioada de valabilitate a inregistrdrii.
(3) ISTIS pdstreazl.un dosar pentru fiecare soi pe care il inregistreazd. Dosarul respectiv

trebuie sd con{ind o descriere a soiului qi un rezumat al tuturor datelor relevante pentru
inregistrarea so iului.

Art. 4 Condifiile pentru inregistrarea soiurilor

(1) Un soi este inregistrat de cdtre ISTIS ca soi cu o descriere oficiald, dacd indepline;te
urmdtoarele cerinle:

(a) este distinct, uniform Ei stabil in sensul alin.(2);
(b) este disponibila o probd din soiul respectiv;
(c) in ceea ce priveEte soiurile modificate genetic, dacd organismul modificat genetic in

care constd soiul este autoizat pentru cultivare in temeiul Ordonanlei de urgenfd a Guvernului
nr. 4312007 privind introducerea deliberatd in mediu qi pe piald a organismelor modificate

Ordonanfei de Urgenld a Guvemului nr. 4312007 sau al Regulamentului (CE) nr. 1

privind produsele alimentare Ei furajele modificate genetic.



(2) Un soi este considerat:' (a) distinct, dacd se deosebeEte in mod clar, cu referire la manifestarea caracteristicilor
care rezultd dintr-un anumit genotip sau dintr-o combina{ie de gerrotipuri, de orice alt soi
cunoscut la data de depunere a cererii menfionate la art. 5;

(b) uniform dacd, sub rezerva varialiilor care ar putea rezulta din particularitalile
inmullirii sale, este suficient de uniform in manifestarea caracteristicilor arraiizate pentu
stabilirea distinctivitdlii ;i a oricdrei alte caracteristici utilizate pentru descrierea soiului;

(c) stabil, dacd manifestarea caracteristicilor anaiizate pentru stabilirea distinctivitdlii,
precum Ei a oricdrei alte caracteristici utilizate pentru descrierea soiului, rdm6ne neschimbatd
in urma inmullirilor succesive sau, in cazul micropropagdrii, la sfArqitul fiecdrui ciclu.

Art. 5 Cererea de inregistrare a unui soi

(1) Pentru inregistrarea unui soi, ca soi cu o descriere oficiald, se impune depunerea unei
cereri scrise la ISTIS.

(2) Cererea este insofitd de:
(a) informaliile solicitate in chestionarele tehnice stabilite la momentul depunerii cererii:

(i) in anexa II la,,Protocoalele pentru examinarea distinctivitiliii, a uniformitdli Ei a

stabilitdtii" ale Consiliului de administralie al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante
(CPVO) pentru speciile relevante pentru care s-a publicat un astfel de protocol; sau, in cazulin
care nu au fost publicate astfel de protocoale,

(ii) in secfiunea X din ,,Ghidurile pentru examinarea distinctivitdtii, a uniformitalii
qi a stabilitAlii" ale Uniunii Internalionale pentru Proteclia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) qi

in anexa la Ghidul pentru examinarea speciilor relevante pentru care au fost publicate astfel de

ghiduri; sau, in cazul in care nu au fost publicate astfel de ghiduri,
(iii) in ghidurile nalionale;

(b) informalii care sd ateste dacd soiul este inregistrat oficial in alt stat membru UE sau

dacd face obiectul unei cereri pentru o astfel de inregistrare in alt stat membru;
(c) denumirea propusd;
(d) in cazul unui soi modificat genetic, dovada care sd ateste cd organismul modifical

genetic in care constd soiul este autorizat pentru cultivare, in temeiul Ordonanjei de urgenld a
Guvernului nr. 4312007, aprobatd cu modificdri gi compietdri prin Legea nr. 24712009 sau al
Regulamentului (CE) nr. 1829 12003.

(3) Solicitantul poate sd prezinte, odatd cu cererea, urmdtoarele:
(a) o descriere oficiald stabilitd, in conformitate cu art. 6 alin. (5), de o autoritate oficiald

competentd a unui alt stat membru;
(b) orice alte informalii utile.

Art. 6 Examinarea cererilor

(l) DacA la ISTIS se primeqte o cerere de inregistrare a unui soi, pentru a fi declarat soi
cu o descriere ofrciald, se efectueazd examinarea acestui soi in conformitate cu alin. (2), (3) qi

(4).
(2) Se efectueazd, teste in culturd in vederea stabilirii unei descrieri oficiale a soiului.
in cazul in care aplicantul prezintl. informalii in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. (a),

rdm6ne la latitudinea ISTIS sd ia in considere aceste informalii care pot demonstra cd sunt
indeplinite condiliile de inregistrare prevdzute la art. 4. Numai in acest caz, ntr se efectueazd

teste de culturd (testul DUS).
In cazul in care trebuie efectuat testul DUS, aplicantul trebuie sd transmita o probd din

materialul soiului.
(3) Testele de culturd menfionate la alin. (2) vor fi realizate de: , .'t "J='.-'i
(a) ISTIS care primegte cererea;
(b) autoritatea oficiald din alt stat membru care

numai la solicitarea ISTIS;
a acceptat sd efectueze aceste teste,



(c) orice autoritate legala nalionald, in ccnformitate cu art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordinul
ininistrului agriculturii qi dezvoltdrii rurale nr. 821201 0.

In cazul in care se aplicd litera (c) ;i testele se efectueazd in localiile intreprinderilor
private, ISTIS se asigurd cd nu se aplicd mdsuri cate ar putea interfera cu examinarea oficiai6.

(4) Testele in culturd se efectueazd in confonnitate cu urmdtoarele dispozifii in ceea ce

prive;te design-ul testului, condiliile de cultivare qi caracteristicile soiului care trebuie vizate
ca cerinfd minim6:

(a) Protocoalele pentru examinarea distinctivitdlii, a uniformitdlii $i a stabilitdlii ale
Consiliului de administrafie al Oficiuiui Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) aplicabile
ia inceputul examindrii tehnice; sau, in cazul in care nu au fost publicate protocoale pentru
speciile relevante,

(b) Ghidurile pentru examinarea distinctivitdlii, a uniformitdlii gi a stabilitAfii ale

Uniunii Internafionale pentru Protecfia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), aplicabile la inceputul
examindrii tehnice; sau, in cazulin care nu au fost publicate ghiduri pentru speciile relevante,

(c) thidurile nafionale.
(5) In cazul in care, pe bazaexamindrii menjionate la alin. (1), ISTIS ajunge la concluzia

cd soiul vizat indepline;te condiliile prevdzute la art. 5, stabileqte o descriere oficiald ;i include
soiul respectiv in registrul soiurilor.

Art.7 Perioada de valabilitate a inregistririi soiului

(1) Perioada maximd de valabilitate a inregistrdrii unui soi este de 30 de ani.
(2) ln cazul soiurilor modificate genetic, valabilitatea irnegistrdrii se limiteazd. la

perioada pentru care organismul modificat genetic in care constd soiul respectiv este autorizat
pentru cultivare, in temeiul Ordonanfei de urgenld a Guvemului nr. 4312007, aprobatd cu
modificdri gi completdri prin Legeanr.24712009 sau al Regulamentului (CE) nr.182912003.

Art. 8 Reinscrierea unui soi inregistrat

(1) inregistrarea unui soi poate fi reinnoitd pentru alte perioade de maximum 30 de ani,
cu condilia sd fie ?ncd disponibil material din soiul respectiv.

In cazul unui soi modificat genetic, reinnoirea este condilionatd, in plus, de perioada
pentru care organismul modificat genetic in care constd soiul respectiv continud sd fie autorizat
pentru cultivare, in temeiul Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr. 4312007, aprobatd cu
modificdri gi compleidri prin Legea nr.24712009 sau ale Regulameniului (CE) nr. 182912003.
Reinnoirea se limiteazd la perioada de autorizare a organismului modificat genetic vizat.

(2) Pentru reinnoirea inregistrdrii, se impune depunerea unei cereri scrise la ISTIS-
Cererea trebuie sd fie insofitd de dovada indeplinirii condiliilor prevdzute la alin. (l).

(3) Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale poate sd reinnoiascd inregistrarea unui
soi pentru care nu s-a depus o cerere in scris, in cazul in care considerd cd reinnoirea servegte
la men{inerea diversitdlii genetice qi a produc{iei sustenabile sau servegte altui interes general.

Art. 9 Radierea unui soi din registrul soiurilor

Un soi este radiat din registrul soiurilor dacd:
(a) nu mai sunt indeplinite condiliile de inregistrare stabilite la articolul 4;
(b) la momentul depunerii cererii de inregistrare sau in timpul procedurii de examinare,

au fost furnizate informalii false sau frauduloase in legdturd cu datele pebazacdrora s-a efectuat
inregistrarea.

Art. 10 Notificiri
(1) ISTIS notificd autorit5tilor oficiale din celelalte state membre gi Cor4rsiel ;, =..

informa!iiiecerutecareaupermisaccesullaregistru1na!ionalalsoiurilor
ISTIS informeazd Comisia cAt mai cur0nd posibil cu privire la includerea unuj soi in ;^\ il

propriul registru al soiurilor, precum Ei cu privire la orice altd modificare adusd registruhii',1', :l,t
soiurilor. ,... 

" l' ' .' ;]"



(2) ISTIS trebuie sd pund la dispozifie, la cerere, unui alt stat membru sau Comisiei:
(a) descrierea oficiali sau descrierea recunoscutd oficial a soiurilor inregistrate in

registrul nalional al soiurilor;
(b) rezuitatele examindrii cererilor de inregistrare a soiurilor efectuate de ISTIS in

conformitate cu art. 6;
(c) orice alte informalii disponibile in ceea ce priveqte soiurile incluse in regisrrul

nalional al soiurilor sau radiate din acest registru;
(d) lista soiurilor pentru care cererile de inregistrare sunt in curs de examinare la ISTIS.

Art. 11 Transpunere

(1) Prezentul ordin transpune Directiva de punere in aplicare 20I4l97NE a Comisiei
din 15 octombrie 2014 care intrd in domeniul de aplicare al Directivei2}}Slg}lcE a Consiliului
privind irnegistrarea furnizorilor qi a soiurilor Ei lista comund a soiurilor, publicatd in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 298 din 16 octombrie 2014. Dupd intrarea in vigoare a
prezentului ordin, ISTIS comunici un tabel de corespondenld intre ordin gi directiva transpusS.

(2) ISTIS comunicd Comisiei textul prezentului ordin.

Art.12 Abrogare

Articolele 13 - 18 din Ordinul ministrului agriculturii, pddurilor Ei dezvoltdrii rurale
nr.812006 pentru aprobarea Regulilor privind testarea ;i inregistrarea soiurilor de vild de vie,
pomi fructiferi qi plante ornamentale, publicat in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 februarie
2006,se abrogd incepdnd cu data de i ianuarie 2017.

Pentru testele incepute inainte de 1 ianuarie 2017 se aplicd prevederile articolelor
13 - 18 ale Ordinului ministrului agriculturii, pddurilor gi dezvoltdrii rurale nr.812006 pentru
aprobarea Regulilor privind testarea Ei inregistrarea soiurilor de vild de vie, pomi fructiferi Ei

plante ornamentale.

Art. 13

Prevederile prezentului ordin se aplicd incepAnd cu data de I ianuarie 2017 .

Art.74

Prezentul ordin se publicd in Nlonitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

MINISTRU"
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