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CAPITOLUL I

INTRODUCERE

         



1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Principii generale

În conformitate cu prevederile  Legii  nr.  266/2002,  privind producerea,  prelucrarea, 
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
examinează tehnic soiurile româneşti şi străine pentru care se solicită înscrierea în Catalogul 
oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în vederea comercializării pe teritoriul 
României şi al statelor membre ale Uniunii Europene.  

Înregistrarea soiurilor  din speciile  de culturi  de câmp se face pe baza testului  de 
distinctivitate,  uniformitate  şi  stabilitate  (DUS)  şi  a  testului  de  valoare  agronomică  şi  de 
utilizare (VAU).

Un soi este acceptat pentru înregistrare numai dacă este distinct, stabil şi suficient de 
uniform şi are valoare agronomică şi de utilizare satisfăcătoare.

Valoarea  agronomică  şi  de utilizare a  unui  soi  trebuie  considerată  satisfăcătoare 
dacă, comparată cu alte soiuri înscrise în Catalogul oficial, calităţile lui, luate  ca un întreg, 
oferă, cel puţin în privinţa producţiei, în orice zona luata în considerare, o îmbunătăţire clară, 
fie pentru cultivare, fie pentru modul de folosinţă a recoltei sau a produselor derivate din ea. 

Oriunde caracteristicile superioare sunt prezente, caracteristicile individuale inferioare 
pot să nu fie luate în considerare.

Examinarea valorii agronomice şi de utilizare nu este ceruta în următoarele situaţii:
a) pentru înregistrarea soiurilor de ierburi, dacă amelioratorul declară că sămânţa din 

soiul lui nu este destinată pentru producţia de furaje;
b) pentru acceptarea soiurilor a căror sămânţă este comercializată în alt stat membru 

care a acceptat deja soiurile, în privinţa valorii lor agronomice şi de utilizare ;
c) pentru înregistrarea soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care au numai destinaţia 

componente pentru soiurile hibride şi care satisfac cerinţele de la punctul 1.
Examinarea soiurilor se organizează în cadrul Centrelor de Testare a Soiurilor (CTS), 

care sunt amplasate în diferite condiţii ecologice ale ţării şi care formează reţeaua oficială a 
testării soiurilor.

1.2. Terminologie 

În experimentarea agricolă, ca şi în alte domenii ale cercetării aplicative, se lucrează 
după anumite reguli bine determinate şi se foloseşte o terminologie adecvată.

În  cadrul  activităţiii  de  testare  a  valorii  agronomice  şi  de  utilizare  a  soiurilor, 
experienţele se execută în câmp şi sere. 

Experienţa de câmp reprezintă o cultură comparativă cu soiuri (monofactorială),  cu 
parcele  egale  ca  mărime,  amplasate  în  condiţii  naturale  cât  mai  apropiate  de  cerinţele 
specifice  faţă de factorii  de  mediu  (sol,  climă,  etc.),  cu  scopul  de a  determina valoarea 
agronomică şi de utilizare a soiurilor prezentate pentru testare în vederea înregistrării.

Câmpul  de  experienţă reprezintă  porţiunea  de  teren  pe  care  se  execută 
experienţele de câmp (testele), denumite şi culturi comparative. O cultură comparativă este 
constituită din parcele experimentale, care trebuie observate şi recoltate separat.

Parcela experimentală reprezintă elementul de bază al unui câmp de experienţă.
Fiecare  parcelă  experimentală  a  unui  câmp  de  experienţă  constituie  o  variantă, 

deoarece pe fiecare parcelă se cultivă şi se urmăreşte un anumit soi. 
Fiecare variantă dintr-o experienţă se repetă de mai multe ori, astfel încât aceeaşi 

parcelă experimentală se va găsi în experinţă de câteva ori.  Parcelele experimentale sau 
variantele ocupate de acelaşi soi se numesc parcele-repetiţii.

Termenul de "repetiţie" este folosit pentru a indica totalitatea parcelelor care cuprind 
o singură dată toate variantele (fig. 1).
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Fig. 1 – Componentele unei experienţe de câmp

Grupa de parcele ocupate de variante diferite aparţinând aceleiaşi repetiţii şi înşiruite 
orizontal  se  numeşte  bloc.  Când  parcelele  sunt  înşiruite  vertical,  grupa  de  parcele  se 
numeşte coloană.

Fiecare bloc sau coloană este mărginit de parcele de protecţie, care nu constituie 
variante  experimentale,  dar  care sunt  necesare pentru a feri  parcelele  experimentale  de 
influenţa marginii,  provocată de alei  sau drumuri.  Parcelele  de protecţie  se seamănă cu 
soiuri  din  aceeaşi  specie.  Parcela  de  protecţie  are  aceeaşi  dimensiune  cu  varianta 
experimentală şi este înfiinţată în acelaşi timp cu experienţa de câmp, cu sămânţa provenind 
dintr-un soi zonat (eventual unul din soiurile utilizate ca martor de referinţă).  

În  afara parcelelor  de protecţie,  fiecare experienţă se înconjoară  de o  bandă de 
protecţie,  a cărei  mărime corespunde cu lăţimea a cel puţin două treceri  ale maşinii  de 
semănat  la  culturile  seamănate în rânduri  dese şi  cu lăţimea ocupată de cel  puţin  8-10 
rânduri la plantele prăşitoare.

În cazul în care experienţa cu soiuri dintr-o anumită specie este amplasată într-o solă 
mare,  ocupată  de  aceeaşi  specie,  banda  de  protecţie  este  reprezentată  de  cultura 
respectivă.

1.3. Parcela experimentală

În conducerea unei experienţe, toată atenţia trebuie să pornească de la elementul ei 
fundamental care este parcela experimentală şi să se oprească la ansamblul experienţei.

Condiţiile unei parcele experimentale sunt:
- suprafeţe egale pentru toate parcelele experienţei;
- semănat, respectiv, plantat cât mai uniform şi complet, pe întreaga suprafaţă;
- să constituie un masiv de plante uniform dezvoltate şi fără goluri;
- să cuprindă un număr suficient  de plante recoltabile  după eliminarea plantelor 

vecine cu golurile,  înlăturând în acest fel influenţa individualităţii  acestor plante 
care deformează capacitatea de producţie a soiului.

Pentru a îndeplini  toate aceste condiţii,  parcelele  experimentale trebuie să aibă o 
anumită formă şi mărime şi să se înlăture influenţele care deformează capacitatea reală a 
producţiei.

1.3.1. Forma parcelelor

Forma parcelelor în experienţele de câmp poate fi pătrată sau dreptunghiulară, mai 
indicată fiind forma dreptunghiulară din următoarele considerente:



- parcelele lungi cuprind mai bine neuniformităţile terenului atât individual cât şi în 
cadrul repetiţiilor;

- elimină  diferenţele  prea  mari  dintre  parcelele  experienţei  cauzate  de 
neuniformitatea solului, ca urmare a apropierii în spaţiu a parcelelor-repetiţii;

- uşurează aşezarea în teren a culturii comparative, semănatul, luarea observaţiilor 
care se fac în timpul vegetaţiei şi recoltatul;

- elimină risipa de teren ca urmare a reducerii lungimii drumurilor dintre blocuri şi al 
lăţimii fâşiilor frontale.

Raportul  optim dintre lungimea şi lăţimea parcelelor  variază între 4/1 şi 10/1, fiind 
determinat de lăţimea maşinilor şi de dimensiunile câmpului de experienţă.

Lăţimea  parcelei  trebuie  să  fie  bine  aleasă  în  cazul  când,  la  unele  specii  este 
necesară eliminarea influenţei marginii sau a vecinilor, asigurând suficiente rânduri normale 
pentru determinarea capacităţii reale de producţie.

În  stabilirea  lăţimii  parcelelor  experimentale,  se  are  în  vedere  de  asemenea, 
reducerea încrucişărilor spontane, care sunt mai frecvente în cazul parcelelor lungi.

1.3.2.  Mărimea parcelelor

În stabilirea mărimii parcelelor se ţine cont de specie, mărimea lor stabilindu-se în 
funcţie de numărul de plante care trebuie analizat. 

Principiul fundamental în alegerea mărimii parcelelor este asigurarea posibilităţii de 
executare a tuturor lucrărilor ca şi în condiţii de producţie şi de a realiza numărul necesar de 
plante recoltabile după eliminarea influenţei marginii şi a golurilor. 

Mărimea parcelelor este redată în partea specială pentru fiecare specie.

1.3.3. Factorii care influenţează producţia parcelelor

În literatura de specialitate aceşti factori se mai numesc şi  "deformatori",  întrucât ei 
deformează producţia medie obţinută de pe parcelele – repetiţii ale aceleiaşi variante.

Ţinând  seama  că  experienţele  urmăresc  să  determine  în  mod  exact  şi  real 
capacitatea de producţie a unei variante, în timpul vegetaţiei sau la recoltare trebuie să se 
elimine  influenţa  marginii,  a  vecinilor  şi  a  golurilor,  iar  la  prelucrarea  rezultatelor  să  se 
recunoască erorile accidentale şi să se înlăture cele sistematice şi grosolane.

Influenţa marginii. După cum se ştie, plantele situate la marginile parcelelor suferă 
modificări privind vigoarea, coloraţia şi în final producţia, ca urmare a unui aflux mai mare de 
apă, lumină, hrană, etc.

Influenţa marginii  este mai mare la capetele parcelelor,  ca urmare a drumurilor  şi 
aleelor, şi mai redusă pe laturile lungi ale parcelelor.

Influenţa marginii longitudinale este mai mare, cu cât aleile separatoare sunt mai late, 
soiurile sunt mai rapace, parcelele sunt mai lungi sau mai reduse ca suprafaţă. 

La plantele prăşitoare, la care de obicei nu se lasă cărări separatoare între parcele, 
nu există o influenţă a marginii.

Eliminarea  influenţei  marginii  se  face  prin  recoltarea  plantelor  frontale  şi  laterale 
(acolo unde este cazul) înainte de recoltarea experienţei. Prin eliminarea influenţei marginii 
se înlătură simultan şi influenţa vecinilor.

La marginile frontale se elimină câte o bandă de 1 m la plantele care se seamănă des 
şi câte două plante sau cuiburi pe fiecare rând, la plantele prăşitoare.

Prin eliminarea capetelor şi marginilor parcelelor, rezultatele devin mai reale, dar nu 
măreşte exactitatea şi nu se reduce eroarea experimentală.

Influenţa vecinilor trebuie luată în considerare la parcelele experimentale prevăzute 
cu cărări separatoare şi la variantele care se deosebesc mult ca talie, precocitate şi mai ales, 
capacitate  de  nutriţie  (rapacitate).  În  experienţele  cu  soiuri,  influenţa  vecinilor  trebuie 
eliminată prin aşezarea grupată a soiurilor asemănătoare ca precocitate, port, rapacitate etc. 
Parcelele experimentale trebuie să fie suficient de late, astfel ca după scoaterea rândurilor 



care au suferit influenţele marginale, suprafaţa recoltabilă a acestora să rămână "normală", 
adică în limitele admise de tehnica experimentală.

Influenţa soiurilor este asemănătoare cu cea a marginii, plantele din jurul golurilor 
profitând de afluxul factorilor de vegetaţie, energetici şi nutriţionali, aceasta reflectându-se în 
producţiile mai mari cu 10-20% faţă de plantele normale. Când golurile depăşesc anumite 
limite, producţia parcelei experimentale este influenţată cu atât mai mult, cu cât procentul 
golurilor este mai mare.

Golurile produse de anumiţi factori, în special gerul, bolile, se manifestă sistematic în 
fiecare parcelă-repetiţie şi de aceea se numesc goluri sistematice. 

Influenţa  golurilor  sistematice  nu  se  înlătură  nici  la  recoltare,  nici  la  valorificarea 
rezultatelor.

Golurile  datorate  altor  cauze cum sunt:  semănatul  sau  plantatul  greşit,  atacul  de 
insecte, tăieturile şi călcările în timpul lucrărilor de întreţinere a culturilor, etc., se numesc 
goluri întâmplătoare.

Influenţa  golurilor  întâmplătoare  trebuie  eliminată  atât  prin  prevenirea  cauzelor 
menţionate, cât şi prin metode speciale, astfel:

a) La plantele care se seamănă rar (porumb, floarea soarelui, etc.), parcelele cu peste 
la 10% goluri se elimină din calcul.

La parcelele cu până la 4% goluri, recoltarea se face normal, iar influenţa golurilor nu 
se  ia  în  considerare.  La  parcelele  cu  5-10%  goluri,  influenţa  acestora  se  elimină,  prin 
aplicarea  metodei  Roemer.  Prin  această  metodă,  plantele  vecine  golurilor  se  elimină, 
lăsându-se numai plantele "normale". Din numărul plantelor "normale" rămase se calculează 
producţia medie a unei plante care se înmulţeşte cu numărul total de plante al unei parcele 
(considerând că parcela nu are niciun gol), aflându-se astfel "producţia" parcelei.

b) La plantele care se seamănă des (cereale păioase, etc.), parcelele cu peste 10% 
goluri  se elimină.  La parcelele cu până la 10% goluri,  recoltarea se face fără a 
considera influenţa golurilor, având în vedere că înfrăţirea mai puternică a plantelor 
vecine golurilor corectează în bună parte pierderile provocate de lipsa plantelor.

1.4. Repetiţia

Prin repetiţie se înţelege reluarea într-o experienţă a aceleiaşi  variante,  în scopul 
cuprinderii cât mai complete a neuniformităţilor terenului şi a variaţiilor întâmplătoare.

Cu  cât  numărul  repetiţiilor  este  mai  mare,  cu  atât  factorii  care  favorizează  sau 
defavorizează  producţia se compensează, iar eroarea experimentală se reduce.

Pentru testul VAU, numărul de repetiţii este în general 4 + 1, a 5-a repetiţie pentru 
măsurători şi observaţii. Numărul de repetiţii se stabileşte în funcţie de specie. 

1.5. Blocul

Blocul constituie grupa de parcele ocupate de toate variantele din cadrul unei repetiţii 
înşiruite orizontal.

Funcţie de prezentarea tuturor variantelor se deosebesc blocuri incomplete şi blocuri 
complete (fig. 2 a şi 2 b).

7 8 9
4 5 6
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fig. 2.a  Blocuri incomplete                                               Fig. 2.b  Bloc complet

La blocurile complete, toate variantele sunt aşezate liniar. În experienţele VAU, cele 
mai utilizate aşezări în blocuri complete sunt metoda blocurilor randomizate, pătratul latin şi 
dreptunghiul latin.



1.6. Durata experienţelor

Testarea soiurilor pentru determinarea valorii agronomice şi de utilizare dureaza  trei 
cicluri  de producţie  efective (3 ani),  fără întrerupere.  Testarea poate dura numai doi  ani 
(două cicluri), în cazul soiurilor la care în aceşti doi ani rezultatele sunt superioare soiurilor 
martor, în toate localităţile de testare.

 La soiurile modificate genetic  a căror forme normale  sunt deja înregistrate, testarea 
se execută un singur an. La aceste organisme, în paralel se va verifica în cadrul unei instituţii 
abilitate şi rezistenţa indusă care a facut obiectul modificării genetice. 

Soiurile  ameliorate  prin  metode  clasice  pentru  un  singur  caracter  (rezistenţa  la 
organismele  dăunătoare,  androsterilitate,  etc.),  a  căror  formă  normală  a  fost  deja 
înregistrată, se testează un singur an. La aceste soiuri se verifică în paralel caracterul indus 
care a facut obiectul ameliorării.

1.7. Particularităţile metodicii experimentale

Având în vedere rolul important pe care îl joacă experimentarea în definirea tehnicii 
culturale  în  general  şi  în  promovarea  soiurilor  valoroase  în  special,  apare  necesară 
cunoaşterea  tuturor  particularităţilor  metodicii  experimentale,  mai  importante  fiind 
următoarele:

a) randomizarea variantelor pe teren;
b) reducerea  erorii  experimentale,  prin  aşezarea  randomizată  a  parcelelor 

experimentale;
c) compararea directă a numeroaselor variante.

Randomizarea

   Într-o cultură comparativă soiurile (variantele) sunt aşezate randomizat.
Metoda este indicată în testarea valorii agronomice a soiurilor, uşurând semănatul, 

luarea observaţiilor şi recoltatul.
Aşezarea randomizată a variantelor reprezintă şansa ce se oferă fiecărei variante de a 

fi  amplasată  întâmplător  în  condiţiile  neuniformităţilor  terenului,  evitând  subiectivismul 
experimentatorului.

De  asemenea,  în  experienţele  cu  soiuri  prin  randomizare  se  oferă  posibilitatea 
plasării  diferitelor  variante în diferite repetiţii,  alături  de diferite soiuri.  Cu alte cuvinte,  se 
poate evita aşezarea repetată alături, a două variante în blocurile experienţei.

Metoda  porneşte  de  la  un  plan  de  bază  în  care  prima  repetiţie  este  aşezată 
sistematic, iar următoarele repetiţii sunt randomizate.

De asemenea, la aşezările perfecţionate, prima repetiţie are coloanele şi blocurile în 
aşezare sistematică, iar repetiţiile următoare au coloanele şi blocurile randomizate între ele, 
aşa cum se poate observa în figura 3 (a şi b).

Planul de bază                                                              Planul randomizat
1 2 3 2 1 3
4 5 6 8 7 9
7 8 9 5 4 6

Fig. 3.a Fig. 3.b

Un  mod  de  amplasare  randomizat  este  acela  după  care  criteriul  de  bază  este 
"împrăştierea"  pe  teren  a  variantelor  în  aşa  fel,  încât  aceeaşi  variantă  să  se  găsească 
amplasată pe cele mai diverse locuri ale câmpului experimental, cuprinzând cât mai complet 
diferitele neuniformităţi,  astfel ca media repetiţiilor să reflecte cât mai fidel capacitatea de 
producţie a soiului în condiţiile medii ale locului de experimentare.



Conform acestei  metode practicată la aşezarea în blocuri  etajate,  primul bloc are 
variantele dispuse în ordine. În următoarele blocuri, prima parcelă este ocupată de o variantă 
purtând un număr superior, majorat cu o "raţie" egală cu 3, 4, 5, etc., în funcţie de numărul 
variantelor experienţei. Numărul primei variante din blocul al doilea este urmat cronologic de 
celelalte numere, iar ultima variantă este urmată de cele din capul de serie al primului bloc, 
egale la număr cu raţia. În al treilea bloc, "raţia" se dublează, continuând aşezarea ca în 
blocul al doilea. În al patrulea bloc, raţia se triplează.

Conform acestei metode, o experienţă cu 15 variante la care se adoptă raţia = 4, va 
avea următoarea aşezare randomizată:

Bloc 1: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9  V10 V11 V12 V13 V14 V15

Bloc 2: V10V7 V4 V13  V2  V14V12 V15 V3 V5 V6 V8 V11 V1 V9

Bloc 3: V8  V15V14 V7 V10 V1 V2 V4 V11 V13 V9 V3 V6 V12 V5  

Bloc 4: V5  V9  V11 V15 V8 V12 V1 V13 V6 V2 V7 V14  V10 V3V4

Aşa cum se poate observa, în această aşezare, una şi aceeaşi variantă ocupă diferite 
poziţii  din teren, îmbrăcând destul de bine câmpul de experienţă şi  sesizând eventualele 
neuniformităţi ale solului. La acest mod de aşezare se favorizează realismul rezultatelor.

1.8. Metode de aşezare a experienţelor 

1.8.1. Aşezarea în blocuri randomizate
Metoda blocurilor randomizate are următoarele caracteristici:
- fiecare  bloc  (b)  cuprinde  toate  variantele,  astfel  încât  blocul  corespunde  cu 

repetiţia, numărul repetiţiilor (n) fiind deci egal cu numărul blocurilor (b=n);
- variantele  se  aşează  randomizat,  cu  excepţia  primei  repetiţii  (bloc),  în  care 

acestea se aşează sistematic;
- metoda cere ca solul din interiorul blocului (repetiţiei) să fie cât mai uniform.
Aşezarea blocurilor (repetiţiilor) în teren se face astfel:
a) când blocurile sunt pe un singur rând (fig. 4);

Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV Bloc V

Fig. 4. Blocuri pe un singur rând

b) când blocurile sunt pe două sau mai multe rânduri (fig. 5 a, b).

Bloc V Bloc VI
Bloc IV Bloc V Bloc VI Bloc III Bloc IV
Bloc I Bloc II Bloc III Bloc I Bloc II

           Fig. 5.a  Blocuri etajate pe 2 rânduri                    Fig. 5.b  Blocuri etajate pe 3  
rânduri 

O variantă a aşezării etajate este aşezarea 
cap la cap (Fig. 6)

Fig. 6.  Blocuri aşezate cap la cap

c) dispersat, când blocurile unei experienţe nu vin în contact unul cu altul (fig. 7).

3 5 2 1 6 4
5 1 6 2 4 3
6 4 5 3 1 2
2 6 4 5 3 1
4 3 1 6 2 5
1 2 3 4 5 6

Bloc 1 Bloc 2
Bloc 3



Fig. 7.  Blocuri dispersate

1.8.2. Aşezarea în  pătrat latin

Pătratul latin are următoarele caracteristici:
- parcelele sunt astfel aşejate încât, atât blocul (orizontal) cât şi coloana (vertical) 

reprezintă repetiţii complete, fiecare variantă fiind deci reprezentată câte o dată 
atât în fiecare bloc cât şi în fiecare coloană (fig. 8);

- numărul repetiţiilor (n) este egal cu numărul variantelor (v);
- forma parcelelor trebuie să fie pătrată, dar se pot folosi şi parcele dreptunghiulare;
- numărul  maxim  recomandat  este  de  12  variante,  de  obicei,  se  folosesc  6-8 

variante.
Aşezarea în pătrat latin se recomandă atunci când se urmăreşte aflarea diferenţelor 

foarte mici între variante puţine, cum este cazul la experienţele cu soiuri  de graminee şi 
leguminoase furajere. 

 4 5 1 2 3  

 3 1 4 5 2  

 5 4 2 3 1  

 2 3 5 1 4  

 1 2 3 4 5  

      
                                         Fig. 8. Pătratul latin

1.8.3. Aşezarea în dreptunghi latin

Spre  deosebire  de  pătratul  latin,  aşezarea  în  dreptunghi  latin  permite  creşterea 
numărului de variante, până la maximum 30. dreptunghiul latin prezintă blocuri şi coloane 
complete  care  cuprind  fiecare  toate  variantele  experimentale.  Coloanele  nu  au  toate 
variantele aşezate pe un singur rând ca la pătratul latin, ci pe 2-4 subcoloane care împreună 
formează o coloană completă. În acest fel, la acelaşi număr de variante, numărul repetiţiilor 
poate fi de 2-4 ori mai mic decât la pătratul latin (fig. 9).

 5 12 10 9 3 2 11 1 7 6 8 4  

 3 8 11 7 10 4 6 9 5 12 1 2  

 4 10 6 5 11 8 2 12 3 1 9 7  

 11 7 1 8 9 12 10 3 4 2 6 5  

 6 9 2 12 7 1 4 5 8 11 3 10  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

                                          Fig. 9.  Dreptunghiul latin

Caracteristicile aşezării în dreptunghi latin sunt următoarele:
- numărul variantelor trebuie să fie divizibil  atât cu numărul repetiţiilor,  cât şi cu 

numărul subcoloanelor. De exemplu în fig 9 numărul variantelor (12) este divizibil 
atât cu 6 (numărul repetiţiilor) cât şi cu 2 (numărul subcoloanelor);

- numărul coloanelor este egal cu numărul blocurilor şi deci cu cel al repetiţiilor;



- fiecare variantă este reprezentată o dată atât în fiecare coloană cât şi în fiecare 
bloc. Astfel blocurile şi coloanele constituie repetiţii complete;

- planul  aşezării  parcelelor  pe  teren  trebuie  să  fie  randomizat.  Aceasta  se 
realizează prin randomizarea separată a blocurilor şi a coloanelor din planul de 
bază.

1.9. Măsuri generale de executare a experienţelor cu soiuri   

1.9.1. Alegerea terenului pentru câmpul experimental

Centrele de testarea soiurilor de pe cuprinsul ţării sunt situate în zone sau microzone 
reprezentative din punct de vedere ecologic pentru grupele de specii.

Câmpul experimental  trebuie amplasat pe un teren uniform şi omogen în ceea ce 
priveşte relieful şi profilul, elemente care determină în final uniformitatea fertilităţii.

De asemenea,  câmpul  de experienţă trebuie să fie  amplasat  pe parcele  care au 
primit  o fertilizare corespunzătoare (NPK) şi  au fost  cultivate cu aceleaşi  culturi  pe toată 
suprafaţa timp de 3-4 ani înainte, într-un sistem raţional la lucrare a solului şi de rotaţie.

În aceeaşi ordine de idei, terenurile care au primit în anii anteriori doze masive de 
îngrăşăminte minerale şi diverse pesticide cu efect remanent nu pot fi ocupate cu experienţe. 
Trebuie evitate de asemenea fâşiile de teren care au fost ocupate de drumuri, arii, şire de 
paie, târle de animale, etc., precum şi vetrele de pir, pălămidă, viermi-sârmă, etc.

Având în vedere că uniformitatea solului din câmpul de experienţă constituie condiţia 
principală în obţinerea rezultatelor de calitate, experimentatorii vor trebui să-i acorde cea mai 
mare  atenţie,  recurgând  chiar  la  practicarea  "culturilor  de  recunoaştere"  sau  a  metodei 
"experienţelor oarbe" .

Influenţa  terenului  se  va  evita  prin  aşezarea  parcelelor  în  blocuri  mici  sau  prin 
introducerea  aşa  numitelor  "parcele  oarbe"  care  nu  se  iau  în  considerare  la  calcularea 
datelor.

1.9.2. Stabilirea asolamentului

Experienţele  cu  soiuri,  ca  de  altfel  toate  celelalte  experienţe  agricole,  trebuie 
încadrate într-un asolament raţional, adecvat zonei ecologice respective.

Câmpul de experienţă poate fi fix, ocupând în fiercare an acelaşi teren. 
Câmpul  de experienţă  mobil se mută în fiecare an pe diferite tarlale ocupate de 

culturi de uniformizare cu specia respectivă.
Câmpul mobil de experienţe elimină dezavantajele câmpului fix şi are marele avantaj 

de a apropia experienţele de condiţiile de producţie ale zonei ecologice respective.
De asemenea, câmpul de experienţe mobil elimină diferitele efecte remanente ale 

experienţelor precedente, efecte care sunt mai accentuate în câmpurile de experienţă fixe.
Oricare ar fi  câmpul de experienţe, fix sau mobil,  introducerea asolamentului  este 

obligatorie. 

1.9.2.1. Asolamente pentru câmpuri de experienţe 

Pentru câmpurile experimentale din CTS-uri este preferabilă adoptarea câmpului fix. 
În acest caz este nevoie să se întocmească un asolament special, după următoarele norme:

Se prevăd atâtea tarlale mari, egale ca suprafaţă, câţi ani are asolamentul stabilit. În 
cazul unui asolament de 4 ani (fig. 10) se împarte întreaga suprafaţă a terenului destinat 
experienţelor în 4 tarlale. Apoi fiecare din aceste tarlale se împarte în atâtea subtarlale câţi 
ani de cultură de uniformizare s-a hotărât să urmeze după anul de experinţă, plus una. 

De exemplu,  dacă s-a hotărât  să se elimine prin  3 ani  de culturi  de unifromizare 
diferenţele de fertilitate provocate de diferitele variante şi de prezenţa drumurilor, tarlaua va fi 
împărţită în 3 + 1 subtarlale (deci 4).



Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Leguminoase   Cereale de      Prăşitoare        Cereale de          Câmp cu
                            toamnă                                 primăvară            experienţe

Fig. 10. Schema unui asolament cu experienţe repartizate pe mai multe tarlale

În cazul în care se fac experienţe numai cu 1, 2 plante, se recomandă spre a se evita 
fărâmiţarea terenului, să se concentreze toate experienţele într-o singură tarla, în timp ce pe 
celelalte tarlale se însămânţează culturi de uniformizare.

În fig. 11 este arătată o astfel de rotaţie, unde experienţele cu porumb şi cu grâu de 
toamnă urmează după trei ani de uniformizare (grâu, porumb, mazăre).

1
Grâu de 
toamnă

2
Porumb

3
Mazăre

4
Experienţe cu 

grâu de toamnă
şi porumb

Fig. 11. Schema unui asoloament cu experienţe concentrate într-o singură tarla

1.9.3. Pregătirea terenului

În experienţa agricolă, pregătirea terenului trebuie făcută cu mai multă atenţie decât 
în condiţii de producţie. În primul rând, grija pentru realizarea unui câmp fără denivelări este 
esenţială în vederea realizării unor condiţii uniforme de germinare a seminţelor şi de creştere 
şi dezvoltare uniformă a tuturor plantelor.



Executarea tuturor lucrărilor de bază şi a celor pregătitoare semănatului trebuie să 
respecte toate normele, mai ales cele cu privire la epoca şi momentul de execuţie. Aşa de 
exemplu,  arătura  pentru  culturile  ce  se  seamănă  toamna  se  execută  cu  mult  înaintea 
semănatului, iar pregătirea solului pentru semănatul culturilor de primăvară din prima epocă 
trebuie realizată încă din toamnă.

Arăturile de vară se vor executa cu, sau fără dezmiriştire prealabilă, dar cu grăpare 
concomitentă, urmată de alte lucrări adecvate care să contribuie la distrugerea cel puţin a 
unei generaţii de buruieni, cu influenţă negativă asupra producţiei.

Arăturile de toamnă trebuie executate cât mai uniform la adâncimea de 25-30 cm 
până  la  15  august  în  zonele  din  sudul  ţării  şi  30  august  în  zonele  din  nord,  după 
premergătoare recoltate în vară şi  până la  15 noiembrie  după premergătoarele  recoltate 
toamna. Pe solurile grele o dată cu arătura se face şi scarificarea o dată la 4 ani. 

În  câmpul  de  experienţă,  lucrările  cu  grapa  cu  discuri  sau cu  cultivatorul  se  vor 
executa alternativ, oblic şi perpendicular pe direcţia arăturii, iar patul germinativ se va pregăti 
diferenţiat, după cerinţele fiecărei plante.

O altă regulă este aceea de a nu întoarce uneltele agricole (plug, grapă, cultivator, 
tăvălug) în interiorul câmpului, ci în afara lui.

Pe  solurile  grele,  impermeabile,  se  vor  lua  măsurile  necesare  de  favorizare  a 
scurgerii apelor în exces (arătura în direcţia pantei oblic faţă de pantă, arătura de cormană, 
etc.), cu alternarea de la un an la altul a arăturii "la cormană" cu arătura "la margine" cu 
alternarea direcţiei acesteia faţă de panta terenului.  Pe terenurile în pantă se recomandă 
lucrări suplimentare de protecţie după semănat, concretizate în şănţuleţe sau diguleţe care 
să conducă excesul de apă în afara câmpului experimental sau să-l protejeze de apa de 
scurgere din afara câmpului,  iar  pe terenurile  plane se recomandă toate măsurile pentru 
evitarea umidităţii în exces.

1.9.4. Procurarea seminţei

Sămânţa  utilizată  în  testare  trebuie  să  posede  o  valoare  culturală  ridicată,  în 
conformitate  cu  normele  în  vigoare,  fiind  una  din  premizele  esenţiale  care  conduc  la 
realizarea unor experienţe reuşite. Sămânţa testată în cei 3 ani trebuie să facă parte din 
acelaşi lot, nu din loturi sau ani diferiţi.

La înfiinţarea experienţelor,  atât  la  plantele autogame, cât  şi  la plantele alogame, 
sămânţa se primeşte direct de la solicitant, prin intermediul ISTIS. Se înlocuieşte anual la 
toate soiurile din categoria alogame. La soiurile autogame, pentru obţinerea unei seminţe de 
bună calitate, în timpul perioadei de vegetaţie se vor efectua lucrări de purificare biologică. 
După recoltare, fiecare centru are obligaţia de a anunţa la ISTIS stocul de seminţe pentru 
fiecare soi avut în testare, având astfel posibilitatea procurării din timp a seminţelor necesare 
continuării unui nou ciclu experimental.

1.9.5. Aşezarea în teren a experienţelor

Transpunerea în teren a oricărei experienţe este precedată de întocmirea planului de 
testare de către experţii naţionali pe culturi. Toate CTS-urile care au în testare aceleaşi soiuri 
cu aceeaşi grupă de precocitate/tip de grupare vor avea aceeaşi randomizare. La centrele de 
testare,  responsabilul  centrului  va  întocmi  un  plan  general,  în  care  se  arată  modul  de 
aşezare al tuturor experienţelor fără detalii asupra variantelor. Pe plan se va însemna prin 
săgeată direcţia nordului. Pe baza planului individual se trece la aşezarea în teren a fiecărei 
experienţe,  determinând  fiecare  parcelă,  conform  normelor  de  tehnică  experimentală 
specifică fiecărei culturi. În general experienţele se aşează perpendicular pe direcţia arăturii 
pentru ca fiecare parcelă să cuprindă în mod cât mai uniform neregularităţile terenului. Fac 
excepţie  de la  această  regulă  experienţele  de pe solurile  argiloase,  impermeabile,  unde 
parcelele se aşează cu lungimea în sensul arăturii pentru favorizarea scurgerii apei.

Fiecare  centru  experimental  primeşte  de  la  ISTIS  planul  tematic  care  cuprinde 
totalitatea  experienţelor  care  se  seamănă  anual.  Planul  tematic  trebuie  să  se  respecte 
întocmai.



În  general,  aşezarea  experienţelor  cu  soiuri  din  cadrul  ISTIS  se  face  în  blocuri 
randomizate cu 4 + 1 repetiţii. Variantele sunt dispuse în ordine în prima repetiţie, conform 
planului  tematic,  fiind randomizate în restul  repetiţiilor.  Repetiţia a 5-a nu se foloseşte în 
calculul  statistic,  plantele  fiind  utilizate  pentru  măsurătorile  (determinările)  biometrice  şi 
observaţiile  din  timpul  perioadei  de  vegetaţie.  În  această  repetiţie,  variantele  se 
însămânţează în ordine, iar numărul plantelor, la prăşitoare sau suprafaţa parcelei se pot 
reduce la jumătate.

1.9.6. Etichetarea experienţelor

Etichetarea  experienţelor  este  obligatorie,  aceasta  uşurând  foarte  mult  atât 
observaţiile care se fac în timpul perioadei de vegetaţie, cât şi unele explicaţii care se dau în 
teren. Această operaţie se execută primăvara devreme, pentru culturile de toamnă şi o dată 
cu semănatul pentru culturile de primăvară. Codificarea etichetării  se va face de expertul 
naţional şi va fi strict respectată în teritoriu.

Etichetele se aşează întotdeauna în acelaşi loc pentru toate variantele şi repetiţiile, 
de obicei în partea stângă (privită din faţă) şi respectă schema de semănat. 

1.9.7. Fertilizarea

Aplicarea îngrăşămintelor minerale se face conform tehnologiilor de cultură întocmite 
pentru cultura mare. În stabilirea exactă a dozelor de îngrăşăminte se va ţine cont de planta 
premergătoare şi de conţinutul solului în substanţe utile.

Îngrăşămintele  minerale  trebuiesc  aplicate  cât  mai  uniform  pe  toate  parcelele 
experimentale. Ele se pot aplica înainte de semănat sau în timpul perioadei de vegetaţie. Cel 
mai  exact  însă se aplică manual,  prin împărţirea dozei în două părţi  egale,  împrăştierea 
făcându-se mai întâi de-a lungul parcelei, apoi perpendicular pe lungimea acesteia. 

Îngrăşămintele care se aplică în timpul vegetaţiei se vor cântări şi împrăştia separat 
pentru fiecare parcelă experimentală.

1.9.8. Semănatul

Semănatul constituie una dintre cele mai importante lucrări care stau la baza reuşitei 
unei  experienţe,  de aceea se cere ca acesta să fie executat  cu mare grijă,  realizând în 
câmpurile  experimentale,  masive  de  plante  cât  mai  uniforme  şi  normal  dezvoltate.  La 
realizarea unei bune uniformităţi a câmpului experimental contribuie şi modul de pregătire a 
patului germinativ, viteza de înaintare a maşinilor, repartizarea uniformă a seminţelor etc. 
Deosebit de importantă este de asemenea, respectarea strictă a unor elemente tehnologice 
specifice  fiecărei  specii  în parte (epoca de semănat,  adâncimea de semănat,  densitatea 
etc.), conform tehnologiei de cultivare.

Epoca de semănat este redată în tabelul următor:

Epoca de semănat

Specia Epoca de semănat
Anotimpul Perioada 

Grâu de toamnă toamna 5 – 15 octombrie
Secară toamna 5 – 15 octombrie
Triticale toamna 5 – 15 octombrie
Orz de toamnă toamna 25 septembrie – 5 octombrie
Rapiţă de toamnă toamna 1 – 10 septembrie
Lucernă toamna 25 august – 5 septembrie
Raogras aristat toamna 1 – 10 septembrie
Orzoaică de primăvară primăvara 20 martie – 5 aprilie
Ovăz primăvara 20 martie – 5 aprilie
Orez primăvara 20 aprilie – 5 mai



Porumb primăvara 10 – 20 aprilie
Sorg primăvara 1 – 10 mai
Mazăre primăvara 25 februarie – 5 martie
Fasole primăvara 20 aprilie – 5 mai
Soia primăvara 15 – 20 aprilie
Floarea soarelui primăvara 1 – 10 martie
Rapiţă de primăvară primăvara 1 – 10 martie
Şofrănel primăvara 20 – 30 martie
In  pentru  ulei  şi  in  pentru 
fibră

primăvara 1 – 10 martie

Cânepa primăvara 10 – 20 martie

Specia Epoca de semănat
Anotimpul Perioada 

Cartof primăvara 1 – 20 aprilie
Sfeclă de zahăr primăvara 10 – 20 martie
Sfeclă furajeră primăvara 10 – 20 martie
Leguminoase şi graminee 
furajere 

primăvara 10 – 20 martie

Sorg furajer primăvara 1 – 10 mai
Tutun prin răsad în cursul lunii mai

Semănatul se poate executa mecanic sau manual. 
Semănatul  se poate executa  mecanic (cereale  păioase,  graminee şi  leguminoase 

furajere,  textile,  etc.)  sau  manual  (porumb  şi  alte  plante  prăşitoare).  Pentru  semănatul 
mecanic se pot folosi semănătorile de tip ICMA  S.C.E. – 8.

În  cazul  utilizării  semănătorii  de  tip  ICMA şi  a  altor  semănători  de  precizie  sunt 
necesare următoarele lucrări premergătoare:

- stabilirea indicilor de calitate la toate variantele;
- calcularea şi cântărirea cantităţii de seminţe pe fiecare variantă (repetiţie);
- asigurarea  probelor  de  semănat  în  cutia  de  seminţe,  începând  din  partea 

numerotată a acesteia, care corespunde cu direcţia de înaintare;
- numerotarea în ordine a pungilor de semănat (de la 1 la numărul ultimei parcele 

dintr-un parcurs).
La semănat participă 3 persoane:  1 mecanic agricol,  1 laborant  care alimentează 

semănătoarea  şi  un  muncitor  care  asigură  curăţirea  brăzdarelor.  Se  procedează  astfel: 
mecanicul aşează maşina de semănat la prima sfoară, se toarnă sămânţa primei pungi în 
alimentator, iar când brăzdarele sunt la 0,5 m de începutul parcelei (marcat print-o sfoară) se 
declanşează curgerea seminţelor, semănând astfel prima parcelă. Operaţia se repetă prin 
restul  parcelelor.  De reţinut  că o rotaţie a discului  distribuitor  corespunde cu deplasarea 
maşinii pe lungimea unei parcele.

Semănatul  porumbului  şi  a  altor  plante prăşitoare se poate face manual  utilizând 
plantatoarele, a căror adâncime de semănat se reglează cu mare atenţie.

În cazul în care amplasarea culturilor comparative s-a făcut în solele de uniformizare, 
pentru ca rândurile să aibă aceeaşi direcţie cu cele din uniformizare, se procedează în felul 
următor: se calculează exact lungimea experienţei (5 blocuri + 4 alei de acces), după care, 
prin  2  şănţuleţe  făcute  cu  sapa  de-a  lungul  unei  sârme,  perpendicular  pe  direcţia  de 
semănat, se delimitează conturul experienţei. Se începe semănatul cu semănătoarea SFC 6 
sau  SFC 8 şi se seamănă cultura de uniformizare până la marginea experienţei. De aici, la 
fiecare parcurs, când mecanicul ajunge la şănţuleţe, se decuplează exhanstorul la intrare şi 
se cuplează la ieşire fără a ridica semănătoarea. În acest fel, în perimetrul experienţei rămân 
trasate rândurile fără a se introduce sămânţa în sol. Se continuă în acest mod până când se 
obţine  numărul  de  rânduri  necesare  experienţei,  după  care  se  continuă  semănatul  în 
suprafaţa de uniformizare.

Pe primul şănţuleţ se întinde din nou sârma şi se fixează ţăruşii din 4 în 4 rânduri,  
delimitându-se astfel parcelele. Se măsoară la capete lungimea parcelei şi din nou se întinde 



sârma pe care se pun ţăruşi. Se măsoară apoi 1,5 m reprezentând aleea dintre etaje şi se 
continuă  operaţia  până  la  delimitarea  celei  de-a  5-a  repetiţii.  Prima  şi  ultima  alee  se 
delimitează în faţa şi,  respectiv,  spatele şănţuleţelor. Se marchează numai distanţa între 
plante pe rând, sau, în cazul semănatului pe sfoară, se întind sforile de-a lungul rândurilor. În 
acest fel, pe lângă operativitate, câmpul experimental capătă un aspect frumos, fără goluri, 
iar lucrările mecanice executate în cultura de uniformizare pot fi continuate şi în experienţă.

Pentru unele culturi tehnice cum sunt sfecla şi cartoful, care se seamănă primăvara 
foarte timpuriu, terenul se pregăteşte din toamnă.  În primăvară, imediat ce se poate intra pe 
teren se foloseşte grapa pentru menţinerea apei în sol şi se face şi combaterea buruienilor. 
Înainte de semănat la sfeclă se lucrează cu combinatorul. Se vor respecta de altfel toate 
normele tehnice cu privire la epoca de semănat, densitatea etc., prevăzute în tehnologiile de 
cultivare.

1.9.9. Lucrări de întreţinere

În experienţe se aplică, în general, toate lucrările de întreţinere cerute de agrotehnica 
culturii  respective,  manuale  sau  mecanice,  cu  scopul  de  a  menţine  cultura  curată  de 
buruieni. Toate lucrurile se execută cu mare atenţie, cât mai uniform, fără a provoca goluri 
sau alte daune care pot influenţa exactitatea datelor experimentale.

Combaterea  chimică  a  buruienilor  şi  dăunătorilor  se  face  după  normele  valabile 
pentru producţie, existente la momentul respectiv. Insecto-fungicidele nu se aplică la repetiţia 
a  5-a  pentru  a  da  posibilitatea  efectuării  observaţiilor.  De  asemenea,  nu  se  execută 
tratamente când este necesară determinarea rezistenţei  la  boli  şi  dăunători  pentru toată 
experienţa.   

În cadrul lucrărilor de îngrijire intră şi întreţinerea drumurilor şi aleilor, precum şi cele 
privind protecţia culturii împotriva păsărilor.

În perimetrele irigate, aşezarea experienţelor în teren se va face ţinându-se cont de 
poziţia antenelor şi hidranţilor în aşa fel încât prin udările care se fac în timpul perioadei de 
vegetaţie să nu producă daune culturilor. Este de dorit ca aripile de ploaie să fie aşezate pe 
cât posibil pe aleile dintre blocuri.

Trebuie reţinut faptul că, atât irigarea cât şi oricare altă lucrare de întreţinere să fie 
executate în aceeaşi zi în toate variantele unei experienţe.

1.10. Maşini agricole pentru câmpurile experimentale

Tractorul U - 302
Acest  tip  de  tractor,  comparativ  cu  tractorul  L  -  445,  are  un  consum  redus  de 

combustibil  şi  este  destinat  a  lucra  în  agregat  cu  maşinile  de gabarit  mic,  care  au fost 
asimilate în fabricaţie:

- puterea motorului .........................................................................................35 c.p.
- vitezele de deplasare (km/oră): ……………….2,29; 4,13; 6,50; 8,23; 14,87; 23,41;
- ecartamentul ..................................................................................... 820-1320 mx.
- masa (fără greutăţi) ................................................................................... 1890 kg.
Motorul funcţionează pe motorină şi are doi cilindri.

Tractorul L - 445
În agregat cu diferite maşini agricole, execută lucrări în câmpurile experimentale la 
culturile de cereale, plante tehnice şi legume:
- puterea motorului ......................................................................................... 45 c.p.
- ecartamentul ............................................................................................. 1250 mx.
- masa .......................................................................................................... 1900 kg.

Agregat de arat şi mărunţit solul
Agregatul este format din plugul PP-2-30 şi grapa stelată:
- lăţimea de lucru ............................................................................................ 60 cm.
- adâncimea de lucru ................................................................................. 15-30 cm.



- masa ............................................................................................................ 275 kg.
- productivitatea ................................................................................. 1,4 ha/schimb.

Discuitor DPV 1, 2
În agregat cu tractorul U - 302 şi L - 445, execută discuirea solului pe parcele mici.
- lăţimea de lucru ............................................................................................. 1,2 m.
- adâncimea de lucru ................................................................................... 5-10 cm.
- masa ............................................................................................................ 275 kg.
- productivitatea ...................................................................................... 0.75 ha/oră.

Semănătoarea pentru culturi prăşitoare
În  agregat  cu  tractoarele  U-302  şi  L-445,  execută  semănatul  porumbului, 

leguminoaselor pentru boabe, legumelor, plantelor medicinale, atât în teren modelat cât şi 
nemodelat.

- lăţimea de lucru ................................................................................................ 3 m.
- numărul secţiilor de semănat ............................................................................ 6-8. 
- tipul distribuitorului - pneumatic pentru seminţele mari;
                                     - mecanic pentru seminţele mici.
- distanţa între secţii .................................................................................  25-70 cm.
- adâncimea de lucru ................................................................................... 2-12 cm.
- masa ............................................................................................................ 600 kg.
- viteza de lucru .......................................................................................... 4-6 km/h.
- productivitatea .......................................................................................... 8 ha/sch.

Semănătoarea de precizie pentru sfecla de zahăr  
Lucrează în agregat cu tractoarele U - 302 sau L - 445 şi execută semănatul sfeclei 

în câmpurile experimentale.
- numărul de rânduri ....................................................................................... 2, 4, 6. 
- adâncimea de semănat ............................................................................... 2-6 cm. 
- distanţa între rânduri .......................................................................................45cm 
- tipul distribuitorului - mecanic cu cilindru orizontal şi palete radiale;
                                     - pneumatic cu disc vertical, cu orificii şi cameră vacum.

Cultivator  C.P. - 2,5
Cultivatorul execută concomitent lucrările de întreţinere, afânat şi mărunţit solul.
- lăţimea de lucru ............................................................................................. 2,5 m.
- adâncimea de lucru cu:
                                            - cuţit săgeată - 6-14 cm;
                                            - cuţit daltă – 12-16 cm. 
- masa ............................................................................................................ 360 kg.
- productivitatea ................................................................................................. 1 kg.

Cultivator combinat pentru fertilizat şi pregătit patul germinativ la cartofi
Este destinat pentru administrarea îngrăşămintelor chimice granulate concomitent cu 

pregătirea terenului în vederea plantării cartofilor.
- lăţimea de lucru ................................................................................................ 3 m.
- ecartamentul ................................................................................................. 1,5 m.
- adâncimea de lucru ................................................................................. 12-14 cm.
- doze îngrăşăminte ................................................................................ 300-935 kg.
- masa .......................................................................................................... 1100 kg.
- productivitatea .......................................................................................... 6 ha/sch.

Cultivator 



Execută  prăşitul  în  câmpurile  experimentale  concomitent  cu  administrarea  de 
îngrăşăminte granulate la culturile prăşitoare:

- lăţimea de lucru ..................................................................................... 1,75-4,5 m.
- numărul secţiilor de lucru ................................................................................. 5, 7.
- distanţa între rânduri ............................................................................... 25-80 cm.
- adâncimea de lucru ................................................................................... 6-12 cm.
- norma de îngrăşăminte ..................................................................... 90-560 kg/ha.
- masa ............................................................................................................ 700 kg.
- productivitatea .................................................................................. 0.85-3 ha/ora.

Cultivator pentru deschis şi acoperit rigole
Execută deschiderea rigolelor pentru plantarea cartofilor şi formarea biloanelor.
- lăţimea de lucru ............................................................................................ 4, 3 m.
- distanţa între rânduri ............................................................................... 70-75 cm.
- masa ............................................................................................................ 650 kg.
- productivitatea ................................................................................. 10 ha/ schimb.
Freza F - 1,25
Este utilizată la pregătirea patului germinativ.
- lăţimea de lucru ........................................................................................... 1,25 m.
- adâncimea de lucru ...................................................................................... 12 cm.
- masa ............................................................................................................ 500 kg.
- productivitatea ....................................................................................... 0,5 ha/sch.

Maşina de stropit  MSP - 100
Această  maşină  este  folosită  pentru  administrarea ierbicidelor  şi  insecticidelor,  în 

soluţii lichide, la plantaţiile de pomi şi viţă de vie, la legume, precum şi la irigarea culturilor.
- lăţimea de lucru ................................................................................................ 4 m.
- debitul pompei ........................................................................................ 30 m3/oră.
- presiunea de lucru ...................................................................................... 1,5 atm.
- masa .............................................................................................................. 73 kg.
- trenul de rulare ............................................................................... 2 roţi cu pneuri.
- capacitatea rezervorului ............................................................................. 100 litri.

Maşina de stropit MS - 300
Execută lucrări de stropit cu insecto-fungicide şi ierbicide.
- capacitatea rezervorului ................................................................................. 300 l.
- lăţimea de lucru ....................................................................................... 4 şi 12 m.
- presiunea pompei .................................................................................... 6-10 atm.
- norma de lichid ................................................................................  175-1250 l/ha.
- masa ............................................................................................................ 200 kg.

Cositoarea cu cuţit dublu
Lucrează în agregat cu tractorul U-302. 
Lăţimea de lucru este de 1,5 m.

Batoze pentru treierat spice
Este acţionată electric şi execută treieratul spicelor de cereale păioase pentru probe 

de laborator.
- diametrul bătătorului .................................................................................. 180 mm.
- lăţimea bătătorului ..................................................................................... 180 mm.
- masa .............................................................................................................. 70 kg.
- turaţia bătătorului ......................................................................... 150-190 rot./min.



- turaţia ventilatorului ........................................................................... 1980 rot./min.

Batoza pentru treierat snopi
Execută treieratul snopilor de cereale păioase, în partizi mici, indiferent de raportul 

boabe/paie.
- acţionare ...................................................... de la priza tractorului U-302 sau de la 
                                                                              motor electric de 3,5 kw
- turaţia bătătorului ....................................................................... 700-1200 rot./min.
- ventilatorul ............................................................................................ 600 rot/min.
- debitul de aer .............................................................................................. variabil.
- scuturătorul ...................................................... cu grătar oscilant şi curent de aer.
- trenul de rulare .............................................................................. 2 roţi cu pneum.
- ecartamentul ........................................................................................... 1125 mm.
- masa ................................................................................................................ 325.
- productivitatea ....................................................................................... 260 kg/oră.

Vânturătoarea pneumatică
Se  foloseşte  pentru  curăţirea  şi  sortarea  pneumatică  a  probelor  de  seminţe  de 

cereale şi de ierburi.
- lungimea .................................................................................................. 1260 mm.
- lăţimea ....................................................................................................... 640 mm.
- înălţimea .................................................................................................... 700 mm.
- acţionarea .................................................................. cu motor electric de 0,36 kw.
- masa .............................................................................................................. 48 kg.

Sortator de seminţe cu site
Sortează seminţele prin  site  după dimensiuni.  Se pot  sorta loturi  mici  de seminţe 

recoltate din câmpurile exeperimentale:
- volumul coşului de alimentare ...................................................................... 10 dm.
- acţionarea ................................................................. cu motor electric de 0,37 Kw.
- masa ............................................................................................................ 120 kg.

Combina de recoltat porumb C 3 P
În agregat cu tractorul  U-350, combina recoltează porumbul sub formă de ştiuleţi. 

Concomitent toacă tulpinile şi le aruncă în remorcă.
- nr. de rânduri ........................................................................................................ 3.
- distanţa între rânduri .................................................................................... 70 cm.

Maşina de scos cartofi
Este  destinată  efectuării  lucrărilor  de recoltare  a clonelor  din  categoriile  biologice 

superioare cu scoaterea cartofilor şi lăsarea acestora în brazdă în urma maşinii.
- tipul ............................................................................................................. tractată.
- acţionare ............................................................................... de la priza tractorului.
- lăţimea de lucru ............................................................................ 1 rând 70-75 cm.
- adâncimea de lucru ...................................................................................... 20 cm.
- masa ............................................................................................................ 300 kg.
- productivitatea ..................................................................................... 1ha/schimb.



Decorticator de seminţe
Este acţionat de un motor electronic şi execută decorticatul seminţelor de orez, orz, 

etc.
- puterea motorului ......................................................................................... 0,4 kw.
- turaţia ......................................................................................... 600-2000 rot./min. 
- productivitatea ......................................................................................... 50 kg/oră.

Batoză de porumb purtată 
- Tipul batozei: cu bătător rotativ cu pinteni, contrabătător cu vergele, articulat şi 

evacuarea separată  a boabelor şi ciocălăilor.
- Destinaţie:  Batozarea  experienţelor  cu  porumb  din  câmpurile  experimentale 

precum şi a porumbului de consum din fermele de producţie.
- Caracteristici: poate fi acţionată de la priza de putere a tractoarelor de 45 CP sau 

30 CP sau electric. Turaţia normală de lucru: 1500-1850 rot./min.
                                     Impurificarea probelor :
                                      Boabe pe ciocălăi:
                                      Boabe în masa de ciocălăi: 0,5
                                      Capacitatea de lucru: 5 t/oră.

Combina pentru recoltat cereale păioase în culturile experimentale
Combina este purtată de tractorul U-302. Are următoarele caracteristici:
Aparatul de tăiere - lăţimea de lucru 1 m, prezintă şi degete şi lame cu pasul de 

76,2 mm; are rabator cu două furci, iar turaţia axului este de 24 rot./min.
Transportator de alimentare - bandă cu pânză cauciucată având distanţa între suluri 

de 1750-1770 mm, viteza benzii fiind de 1,1 m/s.
Transportul  de  uniformizare  =  bandă  cu  pânză  cauciucată,  distanţa  între  suluri 

395±20 mm; viteza benzii =1,1 m/s.
Aparatul de treierat are bătător cu 6 şine riflate; lungimea acestuia este de 760 mm, 

iar diametrul de 350 mm; turaţia de 1260-1450 rot./min; contrabătător cu 6 şine.
Sistemul de separare şi curăţire are două site oscilante (270 oscilaţii pe minut).
Ventilatorul curăţirii cu patru palete (turaţia 1755 rot./min.).
Transportul  de vraf = bandă cu pânză cauciucată;  turaţia axului  motric 270/min şi 

diametrul 55 mm.
În  ultimii  ani   centrele   de  testare  au  fost  dotate  cu  utilaje  pentru  tehnican 

experimentală de ultimă generaţie de provenienţă străină precum:
 
Semănătoare autopropulsată de precizie PLOTKING, cu următoarele caracteristici:
- lungimea…………………………………………………………..………………1930 mm
- lăţimea………………………………………………………………………2000-2980 mm
- înălţimea …………………………………………………………..………………2200 mm
- greuratea……………………………………………………….….………….1900-2300 kg
- predistribuitor şi tuburi pentru 2,3 şi 4 rânduri
- cutie de seminţe 
- distanţa între rânduri de la 32-100cm
- distanţa între boabe pe rând 1,5-50cm

Combina autopropulsată CLASSIC
- combina este dotată în principal cu echipament de recoltat cereale păioase,
- echipament de recoltat porumb pe 2 rânduri ,
- echipament de recoltat floarea-soarelui pe 2 rânduri, 

Semănătoare pentru elite HEGE 96
- seamănă seminţele pe un rând pe lungimea de 2 m
- adâncimea de semănat reglabilă 2-7 cm.

Semănătoare pneumatică  pentru cereale  păioase HEGE 80



- nr. rânduri ………………….………………………………………..…………2-16 rânduri
- lăţimea de lucru……………………………………………………………..1250-1800 mm
- distanţa între rânduri ……..………………………………………..…………………..8 cm
- diametrul distribuitorului de îngrăşăminte . …………..…………………75,50 si 30 mm 

Maşina pentru tratat umed la seminţe pentru experienţe HEGE 11 pentru cantităţi 
mici (20 -  3000g)

- îmbăiere redusă a seminţei 1l pentru 20 – 100 g sămânţă
- îmbăiere medie a seminţei 7l pentru 80 – 1000 g sămânţă  
- îmbăiere puternică a seminţei 14,5l pentru 500 – 3000 g sămânţă 
- golire manuală folosind manuşi de protecţie.

Tractor MASSEY FERGUSON MF 2430ST
- putere 66-67 CP
- diesel
- 4 cilindrii
- răcire cu apă
- masa totală  3510 kg
- ecartament   max. 1880 mm  

1.11. Observaţii în timpul vegetaţiei

1.11.1. Generalităţi

Observaţiile  de vegetaţie constituie un important  capitol  al  experienţelor  cu soiuri, 
având rolul de a întregi tabloul pe care-l oferă noile creaţii.

La notarea observaţiilor de vegetaţie se vor avea în vedere şi respecta următoarele 
principii de bază:

a) observaţiile se efectuează toată perioadă de vegetaţie şi se notează când s-au 
realizat;

b) observaţiile se fac de aceeaşi persoană de la semănat până la recoltare, putând fi 
ajutată de a doua persoană numai pentru înregistrarea acestora;

c) datele înscrise trebuie să reprezinte măsurători şi numărători directe, înainte de a fi 
apreciate în note şi calificative;

d) la fiecare notare se va trece data executării ei.
Datele privind caracterele morfologice, reacţia faţă de factorii de mediu, comportarea 

la atacul bolilor, dăunătorilor şi altor paraziţi, precum şi însuşirile calitative completează pe 
cele  privitoare  la  producţie  şi  explică  interdependenţa  dintre  producţie  şi  caracteristicile 
soiului.

Toate notările cu privire la experienţe şi toate observaţiile de vegetaţie trebuie trecute 
sistematic şi  cronologic   în registrul  de câmp, iar sinteza acestora în fişele de observaţii 
specifice fiecărei specii, care se prelucrează automat.

1.11.2. Registrul de câmp

Registrul de câmp cuprinde în paginile lui elementele de bază ale fişelor de observaţii 
proprii fiecărei experienţe.

Fiecare  centru  de  testarea soiurilor  trebuie  să  întocmească  anual  un  registru  de 
câmp, în care să se noteze permanent tot ce are tangenţă cu fiecare experienţă în parte.

Elementele componente ale registrului de câmp sunt următoarele:
a) o pagină cu planul (harta) centrului, pe care se delimitează solele corespunzător 

asolamentului stabilit, cu indicarea pe acest plan a experienţelor, în cazul câmpului 
de experienţe mobil.  În cazul câmpului  fix de experienţe, planul  acestuia se va 
prezenta separat;



b) mai  multe  pagini  sunt  rezervate  datelor  meteorologice  de  bază:  temperaturi 
minime, maxime şi medii,  precipitaţii,  umiditatea relativă a aerului,  insolaţia, etc. 
Tot pe aceste pagini,  se notează fenomenele deosebite (grindină,  polei,  furtuni, 
ploi  torenţiale,  temperaturi  excesive  cu  efecte  dezastruoase,  etc.),  precum  şi 
caracterizarea generală a mersului vremii în raport cu principale faze de vegetaţie 
ale culturilor.

Centrele de testarea soiurilor care nu au în dotare aparatura meteorologică necesară, 
se vor folosi de datele celei mai apropiate staţii meteorologice din zonă.

De asemenea, tot în acest spaţiu, se pot cumula datele privind temperaturile active 
(≥100C) în vederea stabilirii sumei acestora, cumulate în perioada de vegetaţie.

În  fiecare  dimineaţă,  se  înregistrează  temperatura  minimă  a  zilei  şi  temperatura 
maximă a zilei precedente, cu care se calculează temperatura medie.

Având  în  vedere  că  temperaturile  utile  sunt  cele  cuprinse  între  100C şi  300C,  în 
calculul  sumei  temperaturilor  se  iau  în  considerare  valorile  cuprinse  între  aceste  limite. 
Valorile termice mai mici de 100C sau mai mari de 300C, se consideră 100 C, respectiv 300 C.

Temperaturile cumulate se înscriu într-un tabel care are liniatura prezentată mai jos 
(cu exemplificare, în funcţie de temperaturile la fiecare specie):

Observaţii meteorologice

Luna şi 
ziua

Temperatura
minimă

Temperatura
maximă

Temperatura
medie

Câştig 
zilnic de 0C 
peste 10

Câştig
cumulat

Precipitaţii
mm.

V    1 10 14 12 2 - -
2 10 30 20 10 12 -
3 11 19 15 5 17 -
4 12 18 15 5 22 -
1 ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

Pe baza datelor înregistrate se alcătuieşte un grafic după modelul de grafic lunar şi 
care trebuie să facă parte din registrul de câmp. 

Dacă în tabel minimele < 100C se consideră 100C, iar maximele > 300C se consideră 
300C, în grafic se înscriu valorile exacte pentru a putea evidenţia "stress-urile de frig şi cald".

Cu aceste  elemente  se stabileşte  sursa temperaturilor  utile  în  perioada semănat-
maturitate pentru fiecare hibrid de porumb, floarea-soarelui sau soi de soia.

În continuare, registrul de câmp se împarte în secţiuni pe culturi şi experienţe.
La începutul fiecărei secţiuni se va trasa cât mai exact planul experienţelor, care să 

poată permite orientarea exactă în câmp şi identificarea fiecărei variante, chiar  dacă, din 
motive accidentale, ar lipsi etichetele.

La  planul  experienţei  se  adaugă  datele  generale  ale  experienţei  (planta 
premergătoare, rotaţia, lucrările de pregătirea solului, îngrăşămintele aplicate, etc.).

În continuare, fiecare experienţă va cuprinde fişele de observaţii care vor fi liniate în 
registru după modelul fişelor tip. 

1.11.3. Fişele de observaţie

Colectivul central din ISTIS a elaborat un set de fişe capabile să cuprindă informaţiile 
de bază pentru toate speciile de culturi de câmp.

În cele ce urmează se prezintă modul de completare al fişelor, cu referire la fiecare 
grup de plante agricole (cereale păioase, porumb, leguminoase, textile, cartof, sfeclă, plante 
perene etc.).

 Amănuntele pe specii sunt expuse în capitolele privind experienţele de soiuri.
Pentru fiecare experienţă se completează setul de câte 4 fişe de observaţii prevăzute 

în Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului 1348/23 decembrie 2005 anexa nr. 7, care 



se transmit la ISTIS. Fişele reprezintă copia fidelă a registrului de câmp. Un exemplar din 
fişele de observaţii  şi registrul de câmp, se păstrează în arhiva CTS.

Fişa Date generale asupra experienţei are înscrise următoarele specificaţii:

1 Nr. fişă - 1
2 Zona - Se  completează  codul  zonei  de  cultură,  corespunzător 

celui  indicat în planul tematic,  la fiecare specie în parte 
(număr întreg).

3 C.T.S. - Se înscrie codul centrului.
4 Grupa - Se înscrie codul grupei sau al speciei (cereale păioase, 

porumb, leguminoase pentru boabe, cartof, etc.), aşa cum 
este prevăzut în planul tematic (număr întreg).

5 Subgrupa/Specia - Se înscrie codul subgrupei (grâu comun de toamnă, soia, 
sfeclă  de  zahăr,  in  pentru  fibră,  etc.),  aşa  cum  este 
prevăzut în planul tematic (număr întreg).

6 Nr. experienţă - Se notează numărul curent al experienţei aşa cum este 
marcat în planul tematic pe anul în curs (număr întreg).

7 Condiţii de cultură - În  spaţiul  rezervat  se  înscrie  codul  "0"  pentru  cultura 
neirigată şi codul "1" pentru cultură irigată. 

8 An de experimentare - Se  completează  anul  de  recoltă,  ţinând  seama  că  la 
culturile  de  toamnă  producţia  se  realizează  în  anul 
următor semănatului.

9 Metoda de aşezare - Se notează codul metodei astfel:
- 1 pentru pătratul latin;
- 2 pentru dreptunghiul latin.

10 Altitudinea - Se  înscrie  cifra  în  metri  a  altitudinii  locului  de 
experimentare (numai întreg).

11 Tipul de sol - Se înscrie tipul de sol. 
12 Nr. soiuri - Se înscrie numărul de soiuri din experienţa respectivă.
13 Nr. repetiţii - Se înscrie numărul de repetiţii al experienţei. 
14 Nr. plante/ha (m.p.)   - Pentru  grupele  de  culturi  la  care  se  cere  numărul  de 

plante la hectar, se va înscrie această valoare în numere 
întregi. 

15 Suprafaţa parcelei 
(m.p.)   

- Pentru culturile care se seamănă în rânduri dese se va 
înscrie suprafaţa parcelei în m.p., în numere întregi.

16 Planta premergătoare - Se înregistrează denumirea plantei premergătoare.

În continuarea acestor informaţii, fişa Date generale asupra experienţei mai cuprinde 
3 rubrici, după cum urmează:
1. Date meteorologice - Se trec din  registrul  de câmp datele  pe luni  şi  decade 

privind  temperaturile  medii,  cu  indicarea  minimei  şi 
maximei  absolute,  precum  şi  precipitaţiile  cumulate  pe 
decade, cu indicarea numărului de zile de ploaie.

2. Pregătirea terenului - În  această  rubrică  se  specifică  felul  lucrării,  data  şi 
adâncimea de lucru, aşa cum sunt menţionate în registrul 
de câmp.

3. Fertilizarea - Se  specifică  felul  îngrăşămintelor,  data  încorporării  şi 
doza de substanţă activă în kg s.a./ha.

4. Însămânţarea - Se completează cu cifre, în afară de numele produsului 
folosit la tratarea seminţei.

5. Întreţinerea - Se specifică în ordine cronologică, felul lucrărilor şi data 
executărilor.

6. Irigarea - Se trece pentru fiecare udare în parte data şi norma de 
udare în m3/ha.

7. Alte lucrări - Rubrica este prevăzută pentru cazuri speciale.



8. Recoltarea - Se trec datele privind recoltarea şi treieratul, fie că ele se 
fac concomitent, fie separat.

În fişa Date de producţie  coloanele Suprafaţa parcelei sau Număr de plante/parcelă 
se referă la cele două categorii de plante, semănate des sau în rânduri rare:

1) la culturile care se însămânţează în rânduri dese (cereale păioase, mazăre, fasole, 
soia, rapiţă, in pentru fibră şi pentru ulei, graminee şi leguminoase perene, etc.), în coloanele 
respective se înscriu suprafeţele aferente, în m.p.

2) La culturile care se însămânţează în rânduri rare (porumb, cartof, sfecla de zahăr 
şi furajeră, etc.) se înscrie numărul de plante pe parcelă (număr întreg).

- Coloanele "umiditatea %": se înscriu cifrele corespunzătoare umidităţii determinate 
la recoltare, exprimate în procente, cu o singură zecimală. 

-  Coloana  "randament"  se  notează  pentru  porumb,  exprimând  în  procente,  cu  o 
zecimală, raportul boabe/ştiulete.

Datele  fenologice  şi  caracterele  morfo-fiziologice  specifice  fiecărei  specii  sunt 
înregistrate în fişele de observaţii 3 şi 4. Modul de completare al acestor fişe este redat în 
partea specială la fiecare specie.

În fişa nr. 4 se înregistrează comportarea faţă de atacul bolilor şi dăunătorilor.

1.11.4.  Comportarea la boli şi dăunători

Metode şi tehnica controlului fitosanitar
În rubricile fişei 4 se va înscrie denumirea ştiinţifică a bolii sau dăunătorului respectiv, 

urmărind indicaţiile prezentate în continuare.
Cunoaşterea  stării  de  sănătate  şi  de  comportare  a  soiurilor  de  plante  la  atacul 

agenţilor fitopatogeni şi a dăunătorilor prezintă mare importanţă în vederea stabilirii eficienţei 
economice diferitelor verigi ale tehnologiei culturii (fertilizare, irigare, rotaţie etc.) cu implicaţii 
directe asupra producţiei, furnizând, totodată, indicii preţioase asupra însuşirilor genetice a 
speciilor  şi  soiurilor  în  vederea  utilizării  lor  în  procesul  de  ameliorare  şi  de  testare  şi 
înregistrare a soiurilor.

Efectuarea controlului fitosanitar are două obiective distincte:
1. Identificarea agenţilor fitopatogeni din cultura controlată;
2. Stabilirea frecvenţei şi a intensităţii atacului produs de aceştia.

Gradul în care plantele sunt atacate de un patogen sau dăunător variază cu specia, 
fenofaza, soiul, sistemul de cultură, evoluţia factorilor de mediu, etc.

Atacul agenţilor fitopatogeni asupra plantelor, care are ca efect diminuarea cantitativă 
şi  deprecierea  calităţii  producţiei,  se  exprimă  valoric  prin  notarea  frecvenţei  (F%),  a 
intensităţii (I%) şi a gradului de atac (G.A%).

Frecvenţa atacului (F%) a unui agent fitopatogen reprezintă procentul de plante sau 
de organe atacate (N) raportat la numărul total de plante sau de organe controlate (Nt).

Nt
xNF 100(%) = ,    în care:

N =  numărul de plante (organe) atacate
Nt = numărul total de plante (organe) observate (controlate).
Valoarea  frecvenţei  atacului  ne  informează  numai  asupra  răspândirii  agentului 

fitopatogen.

Intensitatea  atacului  (I%) unui  agent  fitopatogen  reprezintă  valoarea  relativă  a 
gradului  de  acoperire  a  plantei  sau  a  organului  analizat  (tulpină,  frunze,  spice  etc.), 
exprimată în procente (%) din suprafaţa totală a plantei sau a organului atacat. Intensitatea 
se notează pentru fiecare organ sau plantă prin note sau procente, pentru ca în final să se 
calculeze intensitatea medie.

Pentru redarea intensităţii atacului, în cazul majorităţii bolilor (pătări foliare, mănări, 
rugini), se utilizează scara de notare de la 0 la 6, după cum urmează:



Scara de notare a intensităţii atacului
Suprafaţa atacată 

(%)
Nota intensităţii 

atacului
0

1-3
4-10

11-25
26-50
51-75
76-100

0
1
2
3
4
5
6

După  notele  acordate  în  cele  6  clase,  din  tabelul  de  mai  sus,  pentru  calculul 
intensităţii medii a atacului se foloseşte formula:

n

fxi
I

∑
=

)(
(%) ,    în care:

 i =  procentul notei acordate;
 f = numărul de plante (organe) notate cu nota respectivă;
 n = numărul total de plante (organe) atacate analizate.

Dacă, spre exemplu, într-o observaţie au fost stabilite următoarele:
              

Numărul de cazuri Nota acordată
%

de plante sau organ 
atacat

      100
       40

Nr. = 205          30
                        10       n=105 

        20
         5

0
1
2
3
4
5

0
3

10
25
50
75

%4,19
105
2045

105
)755()5020()1025()3010()403(% ==++++= xxxxxI

%2,51
205

100105100(%) === x
Nt
xnF

În prezent  pentru calcularea intensităţii  medii  a atacului  se apreciază ca fiind mai 
apropiată de realitate notarea în scara F.A.O. ( care foloseşte note de la 1 la 9).

Nota 1 - dacă atacul nu se observă;
Nota 2 - când atacul este incipient, cu simptome puţin evidente;
Nota 3 - dacă petele ocupă până la 5% din suprafaţă;
Nota 4 - când petele acoperă între 5-15% din suprafaţă;
Nota 5 - când petele acoperă între 15-25% din suprafaţă;
Nota 6 - când petele acoperă între 25-40% din suprafaţă;
Nota 7 - când petele acoperă între 40-50% din suprafaţă;
Nota 8 - când petele acoperă între 50-75% din suprafaţă;
Nota 9 - când petele acoperă între 75-100% din suprafaţă.
Pentru a exprima pagubele produse de o boală oarecare, se calculează şi gradul de 

atac care reprezintă expresia extinderii  gravităţii  atacului  culturii  sau a numărului  total  de 
plante.

Gradul de atac se calculează după relaţia:



%9,9
100

4,192,51
100

%%.%. === xIxFAG

Aceste  calcule  se  efctuează  în  toate  observaţiile  fitosanitare  experimentale,  cu 
deosebire în loturile semincere şi pentru stabilirea (cunoaşterii)  comportării  unor soiuri de 
plante la atacul agenţilor fitopatogeni.

Densitatea  numerică  (Dn) se  exprimă  prin  numărul  mediu  de  indivizi  al  unui 
dăunător pe unitatea de control  (m.p.,  plantă, frunză, spic,  etc.).  Densitatea numerică se 
calculează raportând numărul total de indivizi (adulţi,  larve) aparţinând aceleiaşi specii  de 
dăunător, la numărul de plante sau organe controlate sau la unitatea de suprafaţă a culturii 
(m.p.) efectiv controlată.

Metode de lucru

Întotdeauna,  înainte  de  începerea  observaţiilor  propriu-zise,  se  vizitează  fiecare 
experienţă  pentru  a  se  face  o  apreciere  de  ansamblu  a  stării  fitosanitare,  stabilindu-se 
parcela (repetiţia) fiecărui soi, hibrid sau linie cu atacul cel mai grav (intens) pentru fiecare 
boală prevazută a fi urmarită.

Efectuarea acestei examinări este necesară, deoarece observaţiile pentru stabilirea 
comportării unui soi, hibrid sau linii, se vor face numai într-o singură parcelă (repetiţie) din 
cele 4 existente în experienţă, respectiv în aceea în care boala urmărită se manifestă cel mai 
intens (puternic).

În această situaţie, spre exemplu la experienţa cu grâu, la un anumit soi, în funcţie de 
gradul de acoperire al plantei cu simptomele bolii, observaţiile şi notările pentru una sau mai 
multe boli se pot face în aceeaşi parcelă, în timp ce pentru alta sau altele în alta parcelă, 
ş.a.m.d.; exemplu, pentru făinare şi rugini, atacul cel mai intens s-a constatat în parcela 3, 
pentru septorioză şi fuzarioză în parcela 4, iar pentru mălură în parcela 2.

Observaţiile pentru estimarea frecvenţei şi intensităţii atacurilor se efectueaza diferit, 
în funcţie de tehnologia de cultură a diverselor specii de plante gazdă, în prezent existând 
sisteme de notare adaptate specificului culturii şi agentului patogen.

La cereale păioase, in, cânepa, linte şi alte plante cu rânduri dese
Aşa după cum s-a menţionat  mai sus, pentru fiecare soi sau linie  din experienţă, 

observaţiile  se  fac  numai  într-o  singură  parcelă  (repetiţie),  în  care  atacul  este  cel  mai 
puternic pentru patogenii urmăriţi, în perioada în care boala se manifestă cel mai intens.

În cazul experienţelor  în care se urmăreşte comportarea la boli  a soiurilor,  nu se vor 
aplica tratamente chimice.

În parcela sau parcelele în care se fac observaţiile, se stabilesc 5 puncte amplasate 
la  distanţă egală  unul  de altul  pe una din cele  2  diagonale  ale parcelei,  în  care se vor 
controla plantele (fiecare separat), cuprinse într-un spaţiu liniar de 40 cm lungime pe direcţia 
rândului, pentru fiecare punct de observaţie conform schiţei alăturate.

Exemplu de amplasarea punctelor de observaţii şi control a plantelor într-o parcelă

.. ................................................................................    rândul 1

....................................................................................   rândul 2   

....................................  ..............................................    rândul 3    

.................................................... ..............................    rândul 4

.....................................................................................   rândul 5

Astfel, în parcela aleasă pentru observaţii se va analiza fiecare plantă cuprinsă într-un 
spaţiu liniar de 200 cm lungime = (40 cm lungimea unui punct de observaţie × 5 puncte).



În urma analizei vizuale a fiecărei plante se notează, în caietul de observaţii în teren, 
dacă planta sau organul este atacat sau nu.

Când planta nu este atacată (deci nu prezintă niciun simptom al bolii ţintă (urmărite)), 
se  notează  cu  circa  0,  iar  când  este  atacată  se  notează  cu  una  din  valorile  scărilor 
menţionate  (0  la  6  sau  1  la  9),  care  corespund  cel  mai  bine  cu  gradul  (procentul)  de 
acoperire al plantei cu atacul respectiv sau cu simptomele bolii.

După ce s-au analizat toate plantele din cele 5 puncte de control se va calcula frecvenţa 
F(%) şi I (%)  atacului.

Cele 2 valori calculate, respectiv F(%) 74,3 şi I (%) 35,8 se vor trece în fişă la coloana 
rezervată bolii respective pentru soiul urmărit. În acest mod se va proceda şi cu celelalte boli 
de la toate soiurile din experienţă.

Pentru notarea atacului de rugini la cereale se utilizează frecvent scara Colb modificată:
Nota 0 = lipsa atacului

               1 = atac1-5%
               2 = atac 6-10%
               3 = atac 11-25%
               4 = atac 26-40%
               5 = atac 41-65%
               6 = atac 66-100%

Exemplu: să presupunem că în urma observaţiilor efectuate într-o  experienţă cu grâu 
la soiul X, pentru a se stabili care este atacul produs de făinare, în cele 5 puncte de control 
din parcela 3, apreciată ca cea mai atacată, respectiv pe cei 200 cm liniari, au fost găsite şi 
analizate 222 plante, notate astfel:

Planta
nr.

Intensitatea atacului
pe fiecare planta

Planta
nr.

Intensitatea atacului
pe fiecare planta

1
2
3
4
.
.

89
90
91
92
93

10%
0%

15%
0%

.

.
20%
0%

15%
5%

15%

94
95
96
.
.

218
219
220
221
222

10%
0%

15%
.
.

5%
10%
20%
0%

15%
                                                                            
                                                                                  Total   222        Total 5905%

În urma notărilor efectuate, presupunem că au rezultat următoarele date:
- total plante controlate în parcelă (N) = 222 bucăţi
- total plante atacate (n) = 165 bucăţi
- suma totală a procentelor de atac a plantelor controlate (a) = 5905%
- plante neatacate au fost notate cu 0 (b) =    57bucăţi

 
În această situaţie: 

Frecvenţa atacului %3,74
222

100165100(%) === x
N

nxF

Intensitatea atacului %8,35
165
5905(%) ===

n
aI



Pentru unele boli (de ex. mălura grâului, tăciunii zburători ai grâului, orzului, ovăzului 
etc.) se va calcula numai frecvenţa atacului.

Aşa  de  exemplu,  la  unul  din  soiurile  de  grâu,  făcându-se  observaţii  pentru 
comportarea acestuia la mălură, s-a constatat că din totalul plantelor existente şi controlate, 
222 în cele 5 puncte de observaţii din parcela 2 (parcela în care au fost cele mai multe spice 
atacate) s-au identificat 18 plante (spice) mălurate, restul de 204 nefiind atacate.

În acest caz, frecvenţa atacului este:

%1,8
222

10018
controlate spice nr.

100 ălură spice nr.(%) ==×= xmF

La plantele prăşitoare modul de notare şi de calcul a celor două elemente necesare 
pentru aprecierea atacului, F(%) si I(%), este asemănător cu cel de la cerealele păioase, 
însă observaţiile şi controlul plantelor se va efectua în modul următor:

- la plantele cu talie înaltă (porumb, floarea-soarelui, tutun etc.) obsrevaţiile şi notările 
pentru fiecare soi, hibrid sau linie, se vor face în parcelă cu cel mai intens atac produs de 
boala urmărită.

Observaţiile se fac la toate plantele din parcela respectivă.
Exemplu: În  urma  observaţiilor  efectuate  pentru  helmintosporioză  la  porumb,  din 

totalul de 116 plante existente şi controlate în parcela 2, ( în care atacul a fost cel mai intens) 
dintr-un anumit soi sau hibrid, 35 de plante au fost atacate, iar 81 neatacate, notate cu nota 
0. Plantele neatacate au fost notate fiecare cu procentul (%) de atac corespunzator gradului 
de acoperire cu simptomele bolii, după cum urmează:

Planta
nr.

Intensitatea atacului
pe planta

1
2
3
4
6
7
.
.

50
51
.

111
112
113
114
115
116

0
0

10%
5%
0%

15%
.
.

0%
10%

.
0

15%
5%

10%
0
0

Total plante 
controlate

116
  Suma procentelor
  de atac pe toate 
  plantele

625%

                                              
Deci:

N = plante controlate - 116
n = plante atacate - 35
a = suma procentelor de atac de pe toate plantele - 625
b = numărul plantelor neatacate, notate cu 0-81

În acest caz : 1,30
116

10035100(%) === x
N

nxF ,   iar

%8,17
35
625(%) ===

n
aI



În mod asemănător se vor face observaţiile şi notările şi pentru celelalte soiuri.
Ca şi  la  cerealele  păioase,  pentru anumite  boli  ale  prăşitoarelor,  ca de exemplu, 

tăciunele îmbrăcat al porumbului sau mana florii-soarelui etc. se va calcula, de asemenea, 
numai frecvenţa atacului.

Exemplu: În parcela 4 (repetitia 4 ) s-au controlat toate plantele (116) existente de 
floarea-soarelui dintr-un anumit soi sau hibrid, dintre care 21 au fost atacate (pitice).

%1,18
116

10021(%) == xF

În mod asemănător se va proceda şi cu celelalte soiuri sau hibrizi de floare, pentru 
boala respectivă, iar în fişă se va înscrie numai valoarea frecvenţei atacului.

- pentru plantele cu talie joasă (sfeclă, cartof, ricin, soia, pepeni, vinete, varză, ţelină, 
etc.)

În  cadrul  acestui  grup  de  plante,  pentru  fiecare  soi  sau  linie  din  experienţă, 
observaţiile se vor efectua, de asemenea, numai într-o singură parcelă (repetiţie), respectiv 
în aceea în care atacul bolii ţintă (urmărite) se manifestă cel mai intens.

În  parcela  stabilită,  se  efectuează,  observaţii  amănunţite  asupra  tuturor  plantelor 
existente la data controlului, notările făcându-se după sistemul descris la celelalte plante.

Exemplu: Să presupunem, că în urma observaţiilor efectuate la un soi de sfeclă sau 
soia, în vederea stabilirii comportării acestora la mană, în parcela 1 (repetiţia1) fiind cea mai 
intens atacată, s-au notat următoarele date la cele 112 plante controlate.

Planta
 nr.

Intensitatea atacului
(%) pe plantă

1
2
3
4
5
6
.
.
.

50
.
.

107
108
109
110
111
112

5%
15%

0
0

5%
10%

.

.

.
10%

.

.
15%

0
10%
15%

0
15%

Total plante 
controlate 112

  Suma totala a   
  procentelor de atac 
  de pe plantele atacate

1350%

În urma  notărilor au rezultat următoarele:
• plante controlate = 112 exemplare;
• plante atacate, presupunem că sunt  = 61 exemplare;
• suma procentelor de atac de pe plantele bolnave = 1350%



%4,54
112

10061(%) == xF

%1,22
61

1350(%) ==I

Valorile obţinute, respectiv F = 54,4% şi I% = 22,1%, se vor trece în fişă la rubrica 
bolii şi soiului respectiv (urmărit).

În cazul virozelor, boli în mare majoritate caracterizate printr-o infecţie sistemică, în 
condiţii  naturale,  se  fac  în  general  aprecieri  numai  asupra  frecvenţei  plantelor  sau  a 
organelor atacate F (%) conform formulei menţionate pentru micoze.

Pentru bolile virotice cu infecţie locală,  care se manifestă numai pe organul direct 
inoculat (de obicei pe frunze) şi foarte rar pe fructe se va aprecia atât frecvenţa plantelor 
infectate, cât şi intensitatea după numărul de leziuni de pe frunze şi de pe fructe (de ex. în 
cazul vărsatului prunului, a mozaicului tomatelor etc.).

În cazul bacteriozelor, în funcţie de specia plantelor gazde, sistemul de notări şi de 
calcul a celor două elemente pentru aprecierea atacului, F% si I%, este acelaşi ca şi pentru 
micoze.

În cazul atacurilor produse de dăunători se urmăreşte frecvenţa acestora pe plante 
sau m². Dacă este cazul se notează pragul economic de dăunare (P.E.D.).

1.12. Alte tipuri de teste

În afara testării oficiale, la ISTIS se execută la solicitarea beneficiarului următoarele 
teste:

 teste preliminare în vederea testării oficiale a soiurilor;
 testele privind comportarea soiurilor în condiţii de producţie.

1.12.1. Testele preliminare se efectuează pentru orientarea aplicantului în vederea 
înscrierii soiurilor noi la testarea oficială.  

Testele preliminare se execută pentru creaţiile noi autohtone şi străine, în 1-3 locaţii, 
cu  număr  redus  de  repetiţii  (2-3)  şi  cu  suprafaţa  parcelei  la  nivelul  parcelelor  destinate 
efectuării testului VAU.

În cadrul acestor teste se determină capacitatea de producţie, umiditatea la recoltare, 
masa a 1000 de boabe şi rezistenţa la cădere sau frângere.

1.12.2. Testele privind comportarea soiurilor în condiţii de producţie se organizează 
de către I.S.T.I.S. în unul sau mai multe CTS-uri, la solicitarea beneficiarilor. Aceste teste se 
referă la comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de înregistrare.

În cadrul acestor teste, soiurile vor fi comparate cu soiuri deja răspândite în producţie, 
iar suprafaţa parcelelor va fi de 0,2 - 1,0 ha pentru culturi de câmp şi 0,1 - 0,2 ha pentru 
legume. Se vor face numai determinări privind capacitatea de producţie (producţia recoltată, 
umiditatea la recoltare, masa a 1000 de boabe şi masa hectolitrică).

Speciile la care se efectuează testul VAU pentru fiecare CTS

Nr. Centrele de 
testarea 
soiurilor

Testul VAU Testul DUS Post-control

crt. (CTS) Speciile Speciile
1 ARAD legume

porumb – rezistenţa la diabrotica



2 BACĂU cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitimpurii şi mijlocii 
nord
leguminoase pentru boabe (mazăre, 
fasole, bob)
plante oleaginoase
sfecla de zahăr; cartof

3 COGEALAC cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi şi 
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
sfecla de zahăr

floarea-soarelui
porumb
soia
sorg

 leguminoase pentru 
boabe
pepeni şi dovleac copt

Nr. Centrele de 
testarea 
soiurilor

Testul VAU Testul DUS Post-control

crt. (CTS) Speciile Speciile
4 DEJ cereale păioase de toamnă şi primăvară

porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii, 
extratimpurii
graminee şi leguminoase furajere
rapiţă de toamnă
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
plante pentru fibră
cartof

5 DÂLGA cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi şi 
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
sorg furajer

porumb GMO
şofrănel
soia GMO
camelină

6 HĂRMAN cereale păioase de toamnă şi primăvară
rapiţă de primăvară
muştar
cartof
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
porumb – hibrizi semitimpurii şi timpurii

7 INAND cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi, 
mijlocii sud, mijlocii nord şi timpurii
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
plante pentru fibră

8 LUDUŞ cereale păioase de toamnă şi primăvară
porumb – hibrizi timpurii şi mijlocii
cartof
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
graminee şi leguminoase furajere
plante pentru fibră
plante oleaginoase

9 MIRCEA VODĂ cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi, 
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
lucernă
sfecla de zahăr
sfeclă furajeră

porumb

10 NEGREŞTI cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii
leguminoase pentru boabe



plante oleaginoase 
graminee şi leguminoase furajere
cartof
sfeclă de zahăr

11 OVIDIU cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
sorg pentru boabe şi furajer

12 PECIU NOU cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi, 
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
sorg pentru boabe şi furajer

Nr. Centrele de 
testarea 
soiurilor

Testul VAU Testul DUS Post-control

crt. (CTS) Speciile Speciile
13 PORTĂREŞTI cereale păioase de toamnă

porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi, 
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
leguminoase furajere
plante oleaginoase 
sfeclă de zahăr

14 RĂDĂUŢI cereale păioase de primăvară şi toamnă
porumb – hibrizi semitimpurii, timpurii şi 
extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob, mazăre, 
fasole)
graminee şi leguminoase furajere
plante pentru fibră
sfecla furajeră, gulia furajeră
cartof

15 RÂMNICU 
SĂRAT

cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi, 
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase

16 SATU MARE cereale păioase de toamnă şi primăvară
porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii, 
extratimpurii, GMO
rapiţă de primăvară, muştar 
leguminoase pentru boabe
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră
cartof

17 SIBIU cereale păioase de primăvară şi toamnă
porumb – hibrizi timpurii, extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob, mazăre, 
fasole)
rapiţă de primăvară; muştar
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră
sfeclă de zahăr; cartof

cereale de 
primăvară
sfeclă de zahăr
cânepă
in de sămânţă şi 
fibră
plante furajere

cereale de primăvară
 in pentru fibră, in 
pentru ulei
cânepă
plante furajere
sfeclă de zahăr şi 
sfeclă furajeră

18 ŞIMLEU 
SILVANIEI

cereale păioase de primăvară şi toamnă
porumb – hibrizi timpurii şi extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob, mazăre, 
fasole), cartof
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră

plante furajere

19 TECUCI cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi, mijlocii 
sud, mijlocii nord, GMO

floarea-soarelui
porumb
sorg



leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase 
leguminoase furajere
sorg pentru boabe şi furajer
sfecla de zahăr, sfecla furajeră

20 TÂRGU 
SECUIESC

cereale păioase de primăvară şi toamnă
in pentru fibră
cartof
sfeclă de zahăr
sfecla furajeră
leguminoase furajere

cartof  cartof

21 TÂNCĂBEŞTI colecţia de referinţă: 82 specii, 3121 soiuri

Nr. Centrele de 
testarea 
soiurilor

Testul VAU Testul DUS Post-control

crt. (CTS) Speciile Speciile
22 TÂRGOVIŞTE cereale păioase de toamnă şi primăvară

porumb – hibrizi mijlocii sud, timpurii
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase (in, muştar, şofrănel, 
rapiţă) 
cartof
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere

cereale de 
toamnă
legume şi plante 
ornamentale
in de sămânţă şi 
fibră

legume de câmp, seră 
şi solarii

23 TROIAN cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi, mijlocii 
sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase

 cereale de toamnă
 sorg
 floarea-soarelui
 muştar, rapiţă

24 TURDA legume şi plante ornamentale legume şi plante 
ornamentale



         

           

CAPITOLUL II
PROCEDURA DE EFECTUARE A TESTULUI 

VALOARE AGRONOMICĂ SI DE UTILIZARE 
( VAU )



PROCEDURA DE EFECTUARE TESTULUI 
DISTINCTIVITATE, UNIFORMITATE, 

STABILITATE ( DUS )

              

              

2.1. CEREALE PĂIOASE

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.

Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru cerealele păioase sunt leguminoasele 

pentru boabe şi furaje care eliberează terenul în vară, devreme.
Elemente de tehnologie a culturii 
a) Sămânţa şi semănatul
Pentru  cereale  păioase  semănatul  se 

execută  astfel  ca  de  la  data  semănatului  şi 
până  la  venirea  îngheţului,  suma  gradelor 
termice  să  fie  de  500-550  C,  necesară  pentrů  
realizarea înfrăţirii plantelor şi pregătirea pentru iernare.
La semănat se asigură o densitate a boabelor germinabile de 500-550 boabe germinabile la 
metru pătrat pentru: grâu de toamnă şi primăvară, secară, orzoaică de toamnă şi primăvară 
şi ovăz de primăvară, de 550-600 boabe germinabile pentru grâu durum de toamnă, şi de 
450-500 boabe germinabile pentru triticale şi orz de toamnă.
Distanţa între rânduri  este  de 12,5 cm pentru toate  cerealele  paioase.Este  important  ca 
distribuirea seminţelor pe rând să fie uniformă.
Adâncimea de semănat este de 4-5 cm pentru grâu, secară, triticale şi 2-5 cm pentru orz,  
orzoaică de toamnă şi primăvară şi ovăz de primăvară.Limita minimă se alege când în sol 
este suficientă umiditate şi sămânţa are valoarea MMB scăzută.

b) Lucrări de întreţinere
Culturile  trebuiesc  menţinute  în  stare  curată  de  buruieni  şi  liberă  de  dăunători 

aplicând  toate  tratamentele  chimice  prevăzute  în  tehnologiile  de  cultivare.  Pentru 



combaterea  buruienilor  se  foloseşte  o  gamă  diversificată  de  erbicide.  Se  recomandă 
fertilizarea echilibrată cu NPK. 
Lucrările  mecanizate  şi  manuale  se  fac  conform tehnologiilor  cadru  specifice  pe  diferite 
culturi.
În vederea reducerii atacului patogenilor şi dăunătorilor din culturile de cereale păioase se 
impune aplicarea unui sistem de combatere integrată,  în cadrul căruia,  alături  de diferite 
măsuri agrotehnice, importanţă prezintă tratamentele chimice efectuate la sămânţă, cât şi în 
perioada de vegetaţie.

c) Recoltarea
Recoltarea  cerealelor  păioase  se  începe  (în  cazul  recoltării  mecanice),  când 

umiditatea  boabelor  a  ajuns  la  17% la  cel  puţin  70% din  variante,  urmând ca  restul 
variantelor tardive să fie recoltate pe măsura ajungerii lor la maturitatea deplină, respectiv 
la 17% umiditate.

În cazul recoltării manuale (cu secera) recoltarea se începe în faza de lapte ceară.
Înainte de recoltarea propriu-zisă se elimină perdelele de protecţie şi  marginile 

frontale  ale  parcelelor.  În  cazul  recoltării  manuale,  plantele  se  leagă  în  snopi  şi  se 
etichetează, după care se aşează în clăi.

Treieratul se execută cu batoza.

Testul VAU
La amplasarea în teren a experienţelor cu soiuri se va ţine cont de parametrii: 

                                                                                                       
Parametrii parcelei experimentale

Nr. Specia Suprafaţa parcelei 
m.p.

Nr. de
rânduri

Lungimea 
rândului

Distanţa 
între 

Nr. boabe 
germinabile

Adâncimea
de

crt. semănată recoltată (m) rânduri (cm) la m.p. semănat

1
Grâu de toamnă
Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.

12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 4 - 5

2 Grâu durum de toamnă
Triticum durum Desf. 12,5 10 8 12,5 12,5 550-600 4 - 5

3
Grâu de primăvară
Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol.

12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 4 - 5

4 Secară
Secale cereale L. 12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 4 - 5

5 Triticale
xTriticosecale Witt. 12,5 10 8 12,5 12,5 450-500 4 - 5

6 Orz de toamnă
Hordeum vulgare L. 12,5 10 8 12,5 12,5 450-500 2 - 5

7 Orzoaică de toamnă
Hordeum vulgare L. 12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 2 - 5

8 Orzoaică de primăvară
Hordeum vulgare L. 12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 2 - 5

9 Ovăz de primăvară
Avena sativa L. 12,5 10 8 12,5 12,5 500-550 2 - 5

Pentru  toate  speciile  metoda  de  aşezare  este  cea  a  blocurilor  randomizate  în  5 
repetiţii.  Repetiţia a 5-a nu se ia în calcul fiind folosită numai la măsurători şi determinări 
biometrice.

Observaţii în vegetaţie
Pentru  caracterizarea  sortimentului  de  cereale  de  toamnă  şi  primăvară  aflat  în 

încercarea de stat se efectuează observaţii cu privire la principalele fenofaze, comportarea 
lor  faţă de factorii  nefavorabili  de mediu şi  la  boli,  precum şi  cu privire  la  potenţialul  de 
producţie al acestora.

Principalele fenofaze 



Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit.  Răsărirea are loc din 
toamnă, în condiţii normale de umiditate, în perioada de iarnă sau primăvară, când toamna a 
fost secetoasă. 

Ex. 29 octombrie                 2910

Data înspicării: se notează când 75% din plante au format spic.
Ex. 1 iunie                            0106

Maturitatea tehnică. Se notează când umiditatea boabelor a ajuns la 17% în acest 
moment, lanul fiind apt pentru recoltarea mecanizată.

Ex. 30 iunie                          3006

Dinamica umidităţii  
Determinările încep după ce boabele au căpătat culoarea galben-închis, consistenţa 

acestora este ceară avansată, iar umiditatea este de aproximativ 27%. Măsurătorile se fac la 
2-3 zile până se atinge cifra de 17% umiditate, acest procent fiind considerat data maturităţii 
tehnice.

Ex. 15 iulie                           1507

Caractere morfologice
Talia  plantelor: se determină în câmp la câte 10 plante (luate la rând) din fiecare 

repetiţie în faza de coacere în ceară. Măsurătorile se fac de la baza tulpinii până la vârful 
spicului  (fără  ariste).  În  fişa  3,  se  trece  media  măsurătorilor  în  cm (în  cifre  întregi  fără 
zecimale).

Ex. 98,5 cm                 99

Desimea plantelor la m.p.
a) toamna la încetarea vegetaţiei sau primăvara la răsărire, se determină desimea în 

momentul  când  rândurile  sunt  încheiate,  frunzele   au  atins  2  cm lungime  şi  nu  se mai 
înregistrează apariţia de noi plante. Se consideră încetarea vegetaţiei atunci când cel puţin 3 
zile în şir temperatura medie a aerului este sub 00C. 

Pentru această determinare este necesar să se delimiteze o suprafaţă de 0,5 m.p. 
(cu rama metrică) în fiecare parcelă. Rama metrică cu latura interioară de 0,71 m trebuie 
fixată  în  aşa fel  încât  diagonala  ei  să  se suprapună pe unul  dintre  rândurile  de plante. 
Laturile ramei metrice,  deci capetele celor  2 diagonale trebuie marcate cu ţăruşi care se 
păstrează pâna la recoltare. Se determină numărul de plante la m.p. în cele 4 repetiţii iar în 
fişe se înscrie media determinărilor.

Ex. 530 plante/m.p.       530
b) Densitatea plantelor (în primăvară, când plantele au pornit în vegetaţie) se verifică 

în aceleaşi puncte stabilite anterior cu rama metrică  
Ex. 510 plante/m.p.        510
c) Densitatea spicelor la m.p. la maturitatea tehnică
Numărătoarea  se  efectuează  în  aceleaşi  puncte  stabilite  cu  rama  metrică,  în 

momentul când consistenţa boabelor se întăreşte. 
Ex. 508 plante/m.p.         508
d) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 

exprimă în grame. 
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 

care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

e) Masa  hectolitrică  (MHL):  se  determină  după  recoltare  pentru  fiecare  soi.  Se 
exprimă în kg, fără zecimale. 

Principiul  metodei  se referă la cântărirea cantităţii  de seminţe care umple un vas 
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică. 

Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:



- un platan (1);
- un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
- un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
- un  cilindru  (4)  prevăzut  la  bază  cu  o  clapetă  de  deschidere,  necesar  pentru  luarea  probei  şi 

scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
- o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului 

(6);
- un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la 

capătul superior al cilindrului (2).
- cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu  masă hectolitrică  

corespunzătoare, ataşată balanţei.
- cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei 

pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea  probei.  La  determinarea  masei  hectolitrice  se  foloseşte  o  probă  de 
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ 
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte. 

Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa. 
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului 

(2),  iar  peste cuţit  se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul  (3) cu 
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5). 

Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine 
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă 
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede 
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele 
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.

Se introduce apoi la loc cuţitul (6). 
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6), 

apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6). 
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul 

(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se 

face  media  aritmetică  a  celor  două  determinări,  dacă  diferenţa  dintre  ele  nu  depăşeşte 
0,5 kg/hl.

Observaţie: La ovăz se admite o diferenţă între două determinări de 1 kg.

În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între 
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a 
celor 4 determinări efectuate.

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa  la  iernare. Se  exprimă  procentual şi  se  determină  prin  raportarea 

numărului de plante găsite primăvara la pornirea în vegetaţie, la numărul de plante găsite la 
încetarea  vegetaţiei, înmulţit cu 100. Determinarea se face pe întreaga parcelă.

Diferenţa între 100 şi valoarea obţinută, reprezintă % de plante pierite în timpul iernii.
Pentru aprecierea rezistenţei la iernare se foloseşte următoarea notare:



Nota 1 când nu se semnalează pierderi
Nota 2 când au supraveţuit 90 - 98 plante
Nota 3 când au supraveţuit 80 - 89 plante
Nota 4 când au supraveţuit 70 - 79 plante
Nota 5 când au supraveţuit 60 - 69 plante
Nota 6 când au supraveţuit 50 - 59 plante
Nota 7 când au supraveţuit 40 - 49 plante
Nota 8 când au supraveţuit 30 - 39 plante
Nota 9 când au supraveţuit sub 30 plante

Ex. nota 8           8

Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se apreciază după fiecare val de temperatură ce 
depăşeşte  -180C, când terenul este fără strat de zăpadă. Determinarea viabilităţii plantelor 
se face prin  metoda monoliţilor.  Dimensiunea obişnuită a lăzilor pentru monoliţi  este de 
30 x 30 x 15 cm astfel ca, în ladă să încapă plante de pe trei rânduri vecine (aprox. 50 
plante). Probele se ridică în cursul zilei din repetiţia a 5-a în momentul când temperatura este 
mai ridicată. Dezgheţarea monoliţilor se efectuează în încăperi cu temperaturi de +5, + 100C. 
Nu este indicată trecerea imediată a monoliţilor îngheţaţi în încăperi prea încălzite, deoarece 
se poate provoca o creştere a procentului de plante traumatizate. Nerespectarea regulilor 
pentru reluarea vegetaţiei plantelor în lăzi duce la obţinerea unor rezultate neconcludente. 
Pentru pornirea în vegetaţie a plantelor, monoliţii se depozitează în încăperi luminoase cu 
temperaturi de 10- 200C şi se udă cu apă călduţă la temperatura camerei.

În  condiţii  normale,  plantele  vii,  slab  traumatizate,  pornesc  rapid  în  vegetaţie, 
aprecierea viabilităţii făcându-se după 10-12 zile. În categoria plantelor viabile sunt incluse 
acele plante care formează frunze noi. 

La  aprecierea  generală  a  viabilităţii  trebuie  să  se  aibă  în  vedere  şi  viteza  de 
regenerare  a frunzelor şi rădăcinilor. 

Rezistenţa  la  temperaturi  scăzute  se  apreciază  în  note,  utilizând  scara  descrisă 
anterior  (se  raportează  numărul  de  plante  viabile  la  numărul  de  plante  răsărite  şi  se 
înmulţeşte cu 100, diferenţa până la 100 reprezentând procentul de plante pierite).

Nota obţinută se trece în fişa 4.
Ex.  nota 5               5

Rezistenţa  la  secetă. Reprezintă  o  însuşire  foarte  importantă  a  plantelor  care  se 
apreciază  de  obicei  în  perioadele  de  stres  hidric.  Seceta  din  sol,  asociată  cu  seceta 
atmosferică pot produce efecte nocive, care se manifestă prin uscarea şi răsucirea frunzelor, 
stagnarea în creştere, reducerea numărului de fraţi fertili,  creşterea sterilităţii şi şiştăvirea, 
reducerea numărului de boabe din spic etc. Toate acestea fac ca, în final producţia să fie 
substanţial  diminuată,  iar  toate  modificările  fenotipice  care  apar  se  datoresc  reducerii 
procesului de fotosinteză, ca urmare a uscării şi răsucirii frunzelor. De aceea, pentru notarea 
rezistenţei la secetă se vor avea în vedere în principal cele 2 aspecte, care se notează în 
felul următor:

nota 1,  când frunzele bazale sunt uscate;
nota 3,  când s-au uscat frunzele din etajele bogate şi cele de sub mijlocul plantei;
nota 5,  când sunt uscate etajele de frunze situate până la mijlocul plantei;
nota 7,  când uscarea depăşeşte jumătatea plantei;
nota 9,  când uscarea frunzelor se produce sub spic.
Rezistenţa la  arşiţă. Temperatura ridicată (arşiţa)  este dăunătoare indiferent  dacă 

este  asociată  sau  nu  cu  seceta  atmosferică  sau  cu  cea  a  solului.  Efectele  nocive  ale 
temperaturii  ridicate  se  resimt  începând  cu  faza  de  înflorit  când  se  produce  sterilitatea 
spicelor  şi  terminând  cu  faza  coacerii  în  lapte  ceară  când  apare  evident  fenomenul  de 
şiştăvire a boabelor. Stresul termic (temperaturi peste 320C) în lunile mai – iunie, în perioada 
generativă pentru cerealele de toamnă are un impact negativ asupra producţiei şi a calităţii 
acesteia.

Aprecierea se face în note utilizând scara alăturată: 

% boabe şiştave Nota acordată



0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
6 6
8 7
10 8

peste 10 9

Şiştăvirea %. Se determină în laborator odată cu efectuarea masei a 1000 boabe şi a 
masei hectolitrice. Şiştăvirea se determină la boabele rezultate din recoltarea spicelor de la 
câte 10 plante de pe 4 rânduri diferite ale repetiţiei a 5-a (total 40-50 spice). Din boabele 
rezultate  de  la  aceste  spice  se  aleg  cele  şiştave  (zbârcite),  care  se  cântăresc  şi  se 
raportează la greutatea iniţială a acestora.

Se consideră boabe şiştave, acelea care trec printr-o sită de tablă perforată cu ochiuri 
de 1,75 x 20 mm conform STAS 1069-67.

Nu se consideră boabe şiştave, boabele mici caracteristice soiului (provenite de la 
vârful spicului).

Exemplu: boabele rezultate de la 40 spice cântăresc 40 g, iar boabele şiştave 2 g.
40 g ................................................................100%
  2 g ................................................................ x

  x% boabe şiştave %5
40
200 ==

Ex: 15,2%              152

Rezistenţa la cădere se apreciază în note după următoarea scară:

nota 1 - se acordă când plantele au poziţie verticală;
nota 3 - unghiul de aplecare al plantelor faţă de sol este mai mare de 600;
nota 5 - unghiul de aplecare al plantelor faţă de sol este de 30-600;
nota 7 - unghiul de aplecare al plantei faţă de sol este de 300;
nota 9 - plantele sunt complet căzute pe sol.

Notarea  rezistenţei  la  cădere  se  face  pentru  fiecare  repetiţie  în  parte,  în  fişă 
trecându-se media celor 4 notări.

Notarea rezistenţei la cădere se face la înspicat şi la maturitatea tehnică.
Ex: nota 3                 3

 Rezistenţa  la  frângere  a  spicului.  Se  determină  la  maturitatea  tehnică  prin 
raportarea spicelor  frânte la  numărul total  de spice.  Determinarea se face în punctele 
stabilite cu rama metrică, se exprimă în % cifre întregi cu o zecimală. 

Această însuşire se notează numai la orz şi orzoaică.
Exemplu: 24,8          248

Rezistenţa la încolţirea în spic
Încolţirea în spic este un fenomen caracteristic zonelor umede cu ploi frecvente în 

perioada  de maturitate  a  boabelor.  Fenomenul  apare  îndeosebi  în  Transilvania,  zona 
colinară şi în estul ţării. Se exprimă în %. Pentru a aprecia rezistenţa la încolţirea în spic 
se recoltează din câmp la maturitatea tehnică  (coacere deplină) câte 10 spice din fiecare 
soi, al căror peduncul trebuie să fie de 25 cm. Spicele fiecărui soi se vor lega în buchete 
care  se  ţin  timp  de  2  ore  sub  apă.  Snopii  respectivi  se  trec  apoi  într-o  încăpere, 
întunecoasă, cu pedunculele în pahare cu apă. Se stropesc abundent de 2-3 ori pe zi şi 
se menţin acoperiţi cu o folie de plastic (sau cutie) pentru a menţine umiditatea cât mai  
ridicată.

Bonitarea soiurilor  se va face după 10-12 zile prin determinarea procentului de 
boabe încolţite, prin raportarea acestora la numărul total de boabe.

Valoarea obţinută se înscrie în fişa 4 şi se exprimă în cifre întregi.
Exemplu: 17%          17



Rezistenţa la scuturare. Observaţiile se fac pe o suprafaţă de 0,5 m.p. în repetiţia 
a 5-a unde plantele  sunt  lăsate până trec de maturitatea tehnică.  Aprecierea se face 
vizual în funcţie de deschiderea paleelor la stadiul respectiv.

nota 1 - palee complet închise – foarte rezistent;
nota 3 - palee slab deschise – rezistent;
nota 5 - palee deschise mijlociu – mijlociu de rezistent;
nota 7 - palee deschise aproape total - sensibil;
nota 9 - palee deschise foarte puternic – foarte sensibil.

Comportarea la boli şi dăunători

Observaţiile pentru notarea atacului de boli se fac într-o singură parcelă (repetiţie), 
unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic. Metodologia de luare a observaţiilor 
şi de calcul al frecvenţei şi intensităţii atacului este cea indicată în capitolul special, cu 
privire la efectuarea observaţiilor fitosanitare . Se au în vedere agenţii patogeni prezentaţi 
pentru cerealele de toamnă şi primăvară. 

Principalii agenţi patogeni ai cerealelor păioase
Agentul patogen Perioada controlului Elementele ce 

se determină
I. Grâu
Făinare (Erysiphe graminis) înspicat, maturitate verde F%      I%
Septorioză (Septoria gr.) înspicat, maturitate verde F%      I%
Rugina galbenă (Puccinia striiformis) în luna iunie F%      I%
Rugina brună (Puccinia recondita) înflorit, maturitate în verde F%      I%
Rugina neagră (Puccinia graminis) maturitate verde

maturitate galbenă F%      I%
Fusarioza spicelor (Fusarium sp.) înflorit maturitate galbenă F%      I%
Mucegaiul de zăpadă (Fusarium nivale) la începutul primăverii 

(februarie-martie) F%      I%
Mălura comună (Tilletia caries) maturitate verde

maturitate în galben F%      I%
Mălura pitică (Tilletia controversa) maturitate verde

maturitate în galben F%      I%
Tăciunele zburător (Ustilago tritici) înflorit maturitate în lapte F%      I%
Înnegrirea spicelor (Cladosporium herbarum 
spp.)

înainte de recoltare     F% 

II. Orz şi orzoaică
Făinarea (Erysiphe gr., ssp. hordei) maturitatea în verde F%      I%
Sfâşierea frunzelor (Helminthosporium gr.) maturitatea în  verde la  frunze 

şi maturitatea în pârgă la spice F%      I%
Pătarea brună reticulară a frunzelor 
(Helminthosporium teres) maturitatea în verde F%      I%
Pătarea frunzelor (Rhincosporium secalis) maturitatea în verde

maturitatea în lapte     F% 
Rugina brună (Puccinia hordei) luna iunie-maturitatea în verde F%      I%
Rugina galbenă (Puccinia striiformis) luna iunie-maturitatea în verde F%      I%
Rugina neagră (Puccinia graminis) maturitatea în verde

maturitatea în galben F%      I%
Tăciunele zburător (Ustilago nuda) înflorit, maturitate în verde     F% 
Tăciunele îmbrăcat (Ustilago hordei) înflorit, maturitate în verde     F% 
Îngălbenirea şi piticirea orzului (Hordeum virus 
nanescens)

în prima parte a vegetaţiei F%      I%

Fusarioza orzului (Fusarium gr.) înspicat, maturitate galbenă     F% 
III. Ovăz
Făinarea ovăzului (Erysiphe gr. sp. avenae) maturitate în verde F%      I%
Rugina brună (Puccinia coronata var. avenae) în timpul formării bobului F%      I%
Rugina neagră (Puccinia graminis f. avenae) maturitate în verde F%      I%



Tăciunele zburător (Ustilago avenae) după apariţia paniculelor     F% 
Tăciunele îmbrăcat (Ustilago levis) după apariţia paniculelor     F% 

Dăunătorii cerealelor păioase
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Grâu 
Musca cenuşie a boabelor în 
germinaţie sau musca plantulelor 
(Leptohylemya cilicura) aprilie planta F%
Musculiţa sau ţânţarul florilor de grâu 
(Contarinia tritici) înflorire spicele F%
Ploşniţa asiatică a cerealelor 
(Eurygaster integriceps) aprilie - iulie frunzele şi tulpina F%
Ploşniţele cerealelor (Eurygaster 
spp., Aelia spp.) maturitate verde

frunzele, tulpini, spice, 
boabe F%

Opomizul galben al cerealelor 
(Opomyza florum) maturitate galbenă spicul F%
Tripsul grâului (Heplothrips tritici) martie - aprilie spicul F%
Buha boabelor de grâu (Hadena 
basiliana) primăvara

mugurele de creştere, 
frunza F%

Omida miniera a cerealelor 
(Cnephasia pasiuana)

aprilie

boabele până la faza 
de coacere în ceară, 
boabele F%

Cărăbuşii cerealelor (Anisoplia spp.) mai - iunie boabele F%
Viespile grâului  (Cephus pygmaeus,  
trachelus tabidus)

toamna Boabele, organele 
florale aflate în difeite 
faze afectează 
circulaţia sevei pe spic F%

Cărăbuşul de stepă (Anoxia villosa) toamna apare sub formă de 
vetre F%

Cioara de semănătură (Corvus 
frugilegus) primăvara

plante şi boabe 
distruse F%

Gândacul ghebos (Zabrus 
tenebrioides)

toamna  timpuriu 
cât şi primăvara     

F%

Orz şi orzoaică 
Gândacul ghebos (Zabrus 
tenebrioides)

toamna  timpuriu 
cât şi primăvara F%

Viermi sârmă (Agriotes spp.) germinare F%
Gândacul ovăzului (Lema melanopa) primăvara F%
Afidele cerealelor (Macrosiphum 
avena, Rhopalosiphum maidis,  
Metopolophium dirhodum)

începutul  verii  şi 
toamna spicele F%

Muştele cerealelor toamna faza de 2 – 3 frunze F%
Musca suedeză (Oscinella pusilla,  
Oscinella frit) toamna faza de 2 – 3 frunze F%
Musca cenuşie a boabelor în 
germinaţie şi musca plantulelor 
(Leptohylemya cilicrura) primăvara

Boabele degradate în 
timpul germinaţei, 
tulpiniţa F%

Opomizul galben al cerealelor 
(Opomyza florum) răsăritul timpuriu

mugurele de creştere, 
frunza centrală se 
îngălbeneşte, tulpina 
piere F%

Ovăz 
Gândacul ovăzului (Lema melanopa) primăvara frunza F%
Tripsul (Frankliniella intonsa) boabele F%
Păduchele ovăzului (Macrosiphum 
avenae) panicul F%

Determinări cantitative şi calitative 



Determinarea producţiei

Pentru calculul producţiei la ha, în fişe se mai înscriu şi următoarele date:
Suprafaţa  parcelei. Se  vor  trece  suprafeţele  recoltabile  ale  parcelelor  în  cifre 

întregi. Când suprafaţa recoltabilă a fost afectată parţial (distrugerea plantelor din cauza 
temperaturilor scăzute, stagnării apei, etc.) se va lua în calcul suprafaţa efectivă de pe 
care s-a valorificat producţia.

Ex: 12 m.p.             12

Producţia la parcelă. Se vor înregistra producţiile obţinute de pe fiecare repetiţie în 
kg. Notarea se face în cifre cu o zecimală.

Ex: 10,2 kg              102

Umiditatea  la  recoltare. Se  determină  cu  umidometrul.  Se  înscrie  la  recoltare 
pentru fiecare parcelă procentual, în cifre cu o zecimală.

Determinarea însuşirilor chimice şi tehnologice se execută la ISTIS. Probele se 
trimit pe adresa ISTIS până la data de 15 septembrie pentru cereale de toamnă şi până la 
15 octombrie pentru cele  de primăvară.  Probele  vor  fi  etichetate indicându-se CTS-ul 
expeditor,  specia  şi  soiul.  Determinările  fizico-chimice  şi  biochimice  de  laborator  sunt 
prezentate în capitolul III. 

Testul DUS

GRÂU COMUN DE TOAMNĂ - Triticum aestivum L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 2000 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de un spic. 
Distanţele  de  semănat  sunt  de  25  cm  între  rânduri,  fiecare  rănd  fiind  reprezentat  de 
seminţele aflate pe un spic considerat “elită” .

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de un  off-type/rând (off-type = plantă straină), pentru fiecare 
an şi în ambele cicluri de testare. De asemenea, determinările se fac prin comparaţie cu cele 
deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în baza de date şi colecţia de referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.



CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/3/11, CPVO-TP 003/4)

1 Cleoptilul: coloraţia antocianică
2 Planta: portul la înfrăţire
3 Planta: frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat
4 Precocitatea
5 Frunza steag: cerozitatea tecii
6 Frunza steag: cerozitatea limbului (partea inferioară)
7 Spicul: cerozitatea
8 Tulpina: cerozitatea gâtului paiului         
9 Planta : lungimea (pai, spic şi ariste)

10 Paiul : măduva în secţiune
11 Spicul : forma în profil
12 Spicul : densitatea
13 Spicul : lungimea (fără ariste)
14 Aristele sau prelungirile aristiforme
15 Aristele : lungimea
16 Spicul : culoarea
17 Segmentul apical al rahisului : perozitatea feţei convexe
18 Gluma inferioară : lăţimea umărului
19 Gluma inferioară : forma umărului
20 Gluma inferioară : lungimea ciocului
21 Gluma inferioară : forma ciocului
22 Gluma inferioară : extensia  perozităţii interne
23 Bobul: culoarea
24 Bobul: coloraţia în fenol
25 Tipul de dezvoltare

r 10

GRÂU DURUM - Triticum durum Desf.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 2000 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de un spic. 
Distanţele  de  semănat  sunt  de  25  cm  între  rânduri,  fiecare  rănd  fiind  reprezentat  de 
seminţele aflate pe un spic considerat “elită” .

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de un              off-type/rând (off-type = plantă straină), pentru  



fiecare an şi în ambele cicluri de testare. De asemenea, determinările se fac prin comparaţie 
cu  cele  deja  înregistrate  în  Catalogul  Naţional  şi  aflate  în  baza  de  date  şi  colecţia  de 
referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV-TG/120/3)

1 Cleoptilul: coloraţia antocianică
2 Prima frunză: coloraţia antocianică
3 Planta: portul la înfrăţire
4 Planta: frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag aplecat
5 Precocitatea
6 Frunza steag: cerozitatea tecii
7 Frunza steag: cerozitatea limbului (partea inferioară)
8 Aristele: coloraţia antocianică
9 Tulpina: perozitatea ultimului nod

10 Tulpina : cerozitatea gâtului paiului
11 Spicul : cerozitatea
12 Planta : înălţimea (tulpină, spic şi ariste)
13 Spicul : distribuţia aristelor
14 Aristele la vârful spicului : lungimea în raport cu spicul
15 Gluma inferioară : forma
16 Gluma inferioară: forma umărului
17 Gluma inferioară: lăţimea umărului
18 Gluma inferioară: lungimea ciocului
19 Gluma inferioară: forma ciocului
20 Gluma inferioară: perozitatea feţei externe
21 Tulpina în secţiune
22 Aristele: culoarea
23 Spicul: lungimea fără ariste
24 Spicul: perozitatea marginilor primului segment al rahisului
25 Spicul: culoarea
26 Spicul: forma în profil
27 Spicul: densitatea
28 Bobul: forma
29 Bobul: lungimea perişorilor în partea dorsală
30 Bobul: coloraţia în fenol
31 Tipul de dezvoltare

ORZ DE TOAMNĂ - Hordeum vulgare L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 2000 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de un spic. 



Distanţele  de  semănat  sunt  de  25  cm  între  rânduri,  fiecare  rănd  fiind  reprezentat  de 
seminţele aflate pe un spic considerat “elită” .

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de trei plante    off-type/rând (off-type = plantă straină), pentru 
fiecare an şi în ambele cicluri de testare. De asemenea, determinările se fac prin comparaţie 
cu  cele  deja  înregistrate  în  Catalogul  Naţional  şi  aflate  în  baza  de  date  şi  colecţia  de 
referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/19/10, CPVO-TP 019/2)

1 Planta: forma tufei
2 Frunză bazală: perozitatea tecii
3 Frunza steag : coloraţia antocianică a  urechiuşelor
4 Frunza steag: intensitatea coloraţiei antocianice a urechiuşelor
5 Planta: frecvenţa plantelor cu frunza steag curbată 
6 Frunza steag: cerozitatea tecii
7 Precocitatea
8 Aristele: coloraţia antocianică a vârfurilor             
9 Aristele : intensitatea coloraţiei antocianice a vârfurilor

10 Spicul: cerozitatea
11 Spicul: portul
12 Planta: înălţimea 
13 Spicul: numărul de rânduri
14 Spicul: forma
15 Spicul: densitatea
16 Spicul: lungimea
17 Aristele: lungimea 
18 Rahisul: lungimea primului segment
19 Rahisul: curbura primului segment
20 Spiculeţe sterile: dispoziţie
21 Spiculeţul median: lungimea glumei şi a aristei în raport cu bobul
22 Bobul: perozitatea penei bazale
23 Bobul: îmbrăcarea
24 Bobul: coloraţia antocianică a nervurilor glumelei
25 Bobul: dentiţia nervurilor laterale a feţei dorsale a glumelei
26 Bobul: perozitatea şănţuleţului
27 Bobul: dispoziţia lodiculilor
28 Bobul: culoarea aleuronei
29 Tipul de dezvoltare



ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ - Hordeum vulgare L.

Pentru orzoaica de primăvară se aplică acelaşi ghid folosit la determinările efectuate 
la orzul de toamnă.

Se vor respecta aceleaşi condiţii si termene, protocolul care urmează a fi respectat 
fiind acelaşi.
 

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/19/10, CPVO-TP 019/2)

1 Planta: forma tufei
2 Frunză bazală: perozitatea tecii
3 Frunza steag : coloraţia antocianică a  urechiuşelor
4 Frunza steag: intensitatea coloraţiei antocianice a 

urechiuşelor
5 Planta: frecvenţa plantelor cu frunza steag curbată 
6 Frunza steag: cerozitatea tecii
7 Precocitatea
8 Aristele: coloraţia antocianică a vârfurilor             
9 Aristele : intensitatea coloraţiei antocianice a vârfurilor

10 Spicul: cerozitatea
11 Spicul: portul
12 Planta: înălţimea 
13 Spicul: numărul de rânduri
14 Spicul: forma
15 Spicul: densitatea
16 Spicul: lungimea
17 Aristele: lungimea 
18 Rahisul: lungimea primului segment
19 Rahisul: curbura primului segment
20 Spiculeţe sterile: dispoziţie
21 Spiculeţul median: lungimea glumei şi a aristei în raport cu 

                               bobul
22 Bobul: perozitatea penei bazale
23 Bobul: îmbrăcarea
24 Bobul: coloraţia antocianică a nervurilor glumelei
25 Bobul: dentiţia nervurilor laterale a feţei dorsale a glumelei
26 Bobul: perozitatea şănţuleţului
27 Bobul: dispoziţia lodiculilor
28 Bobul: culoarea aleuronei
29 Tipul de dezvoltare

TRITICALE - x Triticosecale Witt.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 2000 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de un spic. 
Distanţele  de  semănat  sunt  de  25  cm  între  rânduri,  fiecare  rănd  fiind  reprezentat  de 
seminţele aflate pe un spic considerat “elită” .



Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de trei   off-type/rând (off-type = plantă straină), pentru fiecare 
an şi în ambele cicluri de testare. De asemenea, determinările se fac prin comparaţie cu cele 
deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în baza de date şi colecţia de referinţă. Pentru 
hibrizi, numărul de off-tipuri într-un eşantion de 200 de plante nu ar trebui să depăşească 27 
din 200 de plante (populaţie standard de 10% cu o probabilitate de acceptare de ≥ 95%).

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/121/3, CPVO-TP 121/2)

1 Ploidia
2 Coleoptilul: coloraţia antocianică
3 Planta: portul la înfrăţire
4 Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat
5 Frunza steag: pigmentaţia antocianică a urechiuşelor
6 Epoca înspicării (primul spiculeţ vizibil la 50% din plante)
7 Frunza steag: cerozitatea tecii
8 Frunza steag: cerozitatea limbului (faţa inferioară)
9 Anterele: coloraţia antocianică

10 Spicul: cerozitatea
11 Tulpina: densitatea petozităţii gâtului paiului
12 Planta: înălţimea (tijă, spic, ariste)
13 Spicul: distribuţia aristelor
14 Aristele la vârful spicului: lungimea
15 Gluma inferioară: lungimea primului cioc
16 Gluma inferioară: mărimea celui de-al doilea cioc
17 Gluma inferioară: perozitatea suprafeţei externe
18 Paiul: grosimea măduvei
19 Spicul: culoarea la maturitate
20 Spicul: compactitatea
21 Spicul: lungimea 
22 Spicul: lăţimea în profil
23 Bobul: coloraţia în fenol
24 Tipul de dezvoltare

2.2. OREZ – Oryza sativa L.



Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe

Elemente de tehnologie

a) Sămânţa şi semănatul
Dat fiind specificul acestei culturi se impune ca experienţele să revină pe aceeaşi 

suprafaţă după 3 ani,  respectându-se următoarea  rotaţie: orez,  soia (floarea-soarelui), 
cereale păioase, prevenindu-se astfel infestarea cu orez sălbatic sau alte soiuri.

Semănatul se declanşează când temperatura solului şi a apei este de 10-120C (cu 
tendinţă de creştere). Calendaristic, epoca de semănat a orezului coincide cu perioada 
20 aprilie-5 mai.

În  funcţie  de  indicii  de  calitate  ai  seminţei  se  seamănă  cca  900-1000  boabe 
germinabile la m.p., realizându-se la recoltare 500-600 panicule (la m.p.).

Semănatul se face cu sămânţă preîncolţită (ţinută la încolţit cca 48 de ore). După 
umectare şi înainte de semănat, sămânţa se tratează cu fungicide. Înainte de semănat se 
introduce apa în parcele (separate între ele prin diguleţe). Înălţimea stratului de apă nu 
trebuie  să  fie  prea  mare,  dar  trebuie  să  acopere  foarte  bine  întreaga  suprafaţă  de 
semănat. Semănatul propriu-zis se execută prin împrăştiere cu mâna şi cât mai uniform 
posibil.

În cazul în care în unele parcele densitatea nu este corespunzătoare, se poate 
face o supraînsămânţare (cu sămânţă încolţită) în perioada reintroducerii apei în parcele, 
după înrădăcinare.

Fertilitatea de bază se face cu îngrăşăminte de tipul N, P, K, 13:13:13 în doze de 
cca  100  kg/ha  pentru  fiecare  element.  Acestea  se  încorporează  la  6-8  cm  şi  se 
administrează cu 1-2 zile înainte de introducerea apei  în parcele,  o dată cu aplicarea 
erbicidului.

În timpul perioadei de vegetaţie se aplică îngrăşămintele cu azot (numai sub formă 
de sulfat de amoniu) în următoarele faze şi doze:
- 30 kg/ha N, în faza de înfrăţire (5-6 frunze);
- 20-30 kg/ha N, la 15 zile după ultima aplicare.

b) Lucrări de întreţinere
Cultura  trebuie  menţinută  în  stare  curată  de  buruieni  şi  liberă  de  dăunători 

aplicând toate tratamentele chimice prevăzute în tehnologia de cultivare. Un rol deosebit 
în acest sens, îl  are înălţimea stratului  de apă corespunzător stadiului  de vegetaţie al 
plantelor.

La însămânţare nivelul stratului de apă trebuie să fie de 3-10 cm. După 6-8 zile de 
la semănat pentru a favoriza înrădăcinarea plantelor (pentru aproximativ 48 de ore) se 
evacuează apa din parcele. După înrădăcinare nivelul apei se menţine în aşa fel încât 1/3 
din talia plantelor să fie la suprafaţă. În perioada înfrăţitului stratul de apă trebuie să fie de 
cca 3 cm, după care nivelul acesteia se ridică la 10-15 cm (în special în faza formării 
primordiilor florale).

Pentru protejarea plantelor  (în caz de temperaturi  mai scăzute),  stratul  de apă 
poate creşte până la 20 cm. După înflorit, stratul de apă se reduce la 10-12 cm, iar cu cca 
10 zile înainte de recoltare apa se evacuează în totalitate.

c) Recoltarea
Recoltarea se începe când umiditatea boabelor a ajuns la 17% la cel puţin 70% 

din  variante,  urmând ca celelalte  variante  să  se recolteze pe  măsura  ajungerii  lor  la 
maturitate.

Evacuarea apei din parcele se face în jurul datei de 10 septembrie, iar înainte de 
recoltare se fac eliminările de la capetele parcelelor.



Testul VAU

La amplasarea în teren a experienţelor cu soiuri se va ţine cont de parametrii: 

Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată ..................................................... 12 m2

- Suprafaţa recoltată ..................................................... 10 m2

- Lungimea parcelei semănate ..................................................... 12 m
- Lungimea parcelei recoltate ..................................................... 10 m
- Lăţimea semănată ..................................................... 1 m
- Lăţimea recoltată ..................................................... 1 m
- Numărul rândurilor semănate ..................................................... 8
- Numărul rândurilor recoltate ..................................................... 8
- Distanţa între rânduri ..................................................... 12.5 cm

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Drumurile de acces au de regulă 2 m la primul bloc şi 1 m la celelalte blocuri.

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante sunt răsărite.
Ex.: 15 mai    1505

Împăierea: se notează când 75% din plante au lungimea primului internod de 
cca. 2 cm. 

Înspicarea: se notează când 75% din plante au înspicat.
Ex.: 25 VII     2507

Maturitatea tehnică: se notează când boabele au ajuns la 17% umiditate.
Ex.: 20 IX      2009

Caractere morfologice
Densitatea plantelor la m2: se notează după răsărire.
Ex.: 450 pl/m2     450

Numărul mediu de panicule la m2:  se stabileşte cu rama metrică de 0,5 m2 pe 
fiecare repetiţie. 

Ex.: 632 panicule/m2     632

Talia plantei: se exprimă în cm şi se măsoară de la sol la vârful paniculului. 
Ex.: 96 cm     96

Numărul  mediu  de  fraţi  (capacitatea  de  înfrăţire):  se  exprimă  de  regulă  media 
numărului de fraţi pe plantă la un număr de 25 de plante din 2-3 repetiţii. 

Însuşiri fiziologice
a) Rezistenţa la şiştăvire (%) se determină în laborator o dată cu determinările 

MMB şi MHL. Pentru această determinare se recoltează 40 de panicule (din 4 puncte) din 
repetiţia a 5-a (paniculele se recoltează la rând). Se cântăresc boabele rezultate de la 
cele 40 de spice, se aleg cele şiştave şi se cântăresc după care se face raportarea la 
masa iniţială. 

b) Rezistenţa la cădere. Se determină vizual şi se apreciază cu note de la 1 (foarte 
rezistentă) la 9 (foarte sensibilă). Nota 1 se acordă când 98-100% din plante au poziţie 
erectă, iar nota 9 când peste 50% din plante sunt căzute la pământ. 

Ex.: nota 4      4



c) Rezistenţa la scuturare şi pretabilitatea la recoltatul mecanic: se apreciază de 
regulă vizual prin strângerea în mână a paniculului în perioada maturităţii. Se consideră 
pretabile  pentru  recoltarea  mecanizată  acele  soiuri  la  care  printr-o  apăsare  uşoară  a 
paniculului în palmă se desprind de pe rahis 1-5 boabe. Aprecierea se face în note şi se 
înregistrează în fişă după următoarea scară:

 
1 bob     - nota 1 11 boabe - nota 6
3 boabe - nota 2 13 boabe - nota 7
5 boabe - nota 3 15 boabe - nota 8
7 boabe - nota 4 peste 15 boabe - nota 9
9 boabe - nota 5

Pentru aprecierea rezistenţei soiurilor de orez faţă de atacul de boli, se utilizează 
metodica descrisă în partea generală şi au în vedere patogenii specifici speciei.

Comportarea la boli şi dăunători

Principalii agenţi patogeni ai orezului

Agenţii patogeni Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Arsura orezului (Pyricularia  
orizae) de la înflorit până la maturitate planta întreagă F%          I%
Sfâşierea frunzelor 
(Helminthosporium orizae) în perioada înspicatului frunzele F%          I%
Fusarioza (Fusarium sp.) în toată perioada de vegetaţie planta întreagă F%          I%

          Dăunătorii orezului
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Melcul de apă dulce (Lymnea 
stagnalis)

dezrădăcinarea 
plantulelor      F%          

Racul mic (Apus caneriformis) dezrădăcinarea 
plantulelor      F%          

Minierul frunzelor (Hydrellia 
griseola)

frunzele
     F%          

Ţânţarul orezului (Chironomus 
plumosus)

frunzele
     F%          

Determinări cantitative şi calitative 

Dinamica umidităţii  se determină pe repetiţii  din 2 în 2 zile până când boabele 
ajung la 17% (se începe când boabele au în jur de 25%). La recoltare se determină MMB 
şi MHL. 

Pentru calcularea producţiei se mai înscriu în fişe următoarele date:
Suprafaţa recoltabilă a parcelei (în m2):se înscrie suprafaţa fiecărei parcele. 
Ex. supraf. parcelei = 10 m2            10

Producţia  pe parcelă: se  înregistrează producţia  fiecărei  repetiţii,  cu  o  singură 
zecimală.

Ex.: prod./parcelă = 13,6 kg          136

Umiditatea la recoltare % - se înregistrează cu o singură zecimală.
Ex.: umiditatea % = 17,5               175

După recoltare se alcătuiesc probe de cca. 1,5 kg din fiecare variantă, care se 
transmit la ISTIS pentru efectuarea analizelor de calitate. Probele respective se alcătuiesc 



luând  boabe  din  toate  repetiţiile  unei  variante  (omogenizate  bine  în  prealabil). 
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 1500 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de un spic. 
Distanţele  de  semănat  sunt  de  25  cm  între  rânduri,  fiecare  rănd  fiind  reprezentat  de 
seminţele aflate pe un spic considerat “elită” .

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de un off-type/rând (off-type = plantă straină), pentru fiecare 
an şi în ambele cicluri de testare. De asemenea, determinările se fac prin comparaţie cu cele 
deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în baza de date şi colecţia de referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/16/8, CPVO-TP 016/1)

1 Frunza: intensitatea culorii verzi
2 Frunza:coloraţia antocianică 
3 Frunza: distribuţia coloraţiei antocianice
4 Frunza: coloraţia antocianică a urechiuşelor
5 Limbul frunzei: lungimea
6 Limbul frunzei: lăţimea
7 Frunza steag: portul limbului (observaţie timpurie)
8 Frunza steag: portul limbului (observaţie târzie)
9 Precocitatea

10 Sterilitatea
11 Glumela: coloraţia antocianică a carenei
12 Glumela: coloraţia antocianică a suprafeţei de lângă apex
13 Glumela: coloraţia antocianică a apexului
14 Spiculeţul: culoarea stigmatului
15 Lungimea tulpinii (numai la soiurile fără port culcat)
16 Tulpina: coloraţia antocianică a nodurilor
17 Tulpina: coloraţia antocianică a internodurilor
18 Paniculul: lungimea axului principal



19 Paniculul: aristele
20 Paniculul: distribuţia aristelor
21 Paniculul: lungimea celor mai mari ariste
22 Spiculeţul: pubescenţa glumei
23 Spiculeţul: culoarea glumei la vârf
24 Paniculul: portul în raport cu tulpina
25 Paniculul: portul ramificaţiilor
26 Paniculul: exerţia
27 Perioada de vegetaţie
28 Glumela: culoarea
29 Bobul: MMB
30 Bobul: lungimea
31 Bobul: lăţimea
32 Bobul decorticat: lungimea
33 Bobul decorticat: lăţimea
34 Bobul decorticat: forma (în lateral)
35 Bobul decorticat: culoarea
36 Endospermul: tipul
37 Endospermul: conţinutul în amiloză
38 Bobul deorticat: aroma

2.3. PORUMB – Zea mays L.
Experienţele cu hibrizi de porumb se organizează şi se execută pe următoarele 

subgrupe:
- hibrizi târzii – grupa >600;
- hibrizi semitârzii - grupa 500-600;
- hibrizi mijlocii pentru sudul şi vestul ţării - grupa 400-500;
- hibrizi mijlocii pentru Moldova şi Transilvania - grupa 300-400;
- hibrizi timpurii - grupa 200-300;
- hibrizi extratimpurii - grupa 100-200;

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.

Planta premergătoare
Principalele plante premergătoare sunt cerealele de toamnă şi leguminoasele pentru 

boabe.

Elemente de tehnologie
a) Sămânţa şi semănatul
Sămânţa care soseşte netratată în unitate, se va trata cu produsele recomandate 

pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.
Semănatul  se  execută  când  în  sol,  la  adâncimea  de  semănat,  dimineaţa  (3  zile 

consecutiv) se înregistrează 8-90C. Lucrarea se execută pe blocuri, iar întreaga experienţă 
trebuie să se însămânţeze în aceeaşi zi.

Distanţa între rânduri este de 70 cm în toate cazurile, iar distanţa între plante pe rând 
este cea corespunzătoare desimii  de plante la hectar,  indicată prin planul  tematic pentru 
fiecare experienţă. 

Pentru a obţine densităţile corespunzătoare se folosesc următoarele distanţe între 
plante pe rând:

32 cm - pentru 44600 pl/ha;
31 cm - pentru 46100 pl/ha;
30 cm - pentru 47600 pl/ha;



29 cm - pentru 49300 pl/ha;
28 cm - pentru 51000 pl/ha;
26 cm - pentru 54900 pl/ha;
24 cm - pentru 59500 pl/ha;
23 cm - pentru 52100 pl/ha;
22 cm - pentru 64900 pl/ha;
21 cm - pentru 68000 pl/ha;
20 cm - pentru 71000 pl/ha;
19 cm - pentru 75200 pl/ha;
18 cm - pentru 79400 pl/ha;
17 cm - pentru 84000 pl/ha;
16 cm - pentru 90000 pl/ha.

Adâncimea de semănat este de 5-7 cm, în funcţie de textura solului, semănând mai 
la suprafaţă în cazul solurilor  grele şi  reci  şi  mai adânc pe solurile  uşoare, nisipoase (la 
adâncimea unde solul este mai umed).

b) Lucrări de întreţinere
În perioada răsăritului se va urmări cu atenţie, verificându-se zilnic, apariţia atacului 

de dăunători, luând măsuri imediate de combatere.
În faza de 3-4 frunze se face răritul  experienţei,  lăsând o singură plantă la  cuib. 

Răritul se execută cu grijă, în aşa fel încât prin smulgerea plantelor să se deranjeze cât mai 
puţin sau deloc plantele rămase.

În  condiţiile  în  care  terenul  a  fost  bine pregătit,  s-au pus 3 boabe  la  cuib  şi  s-a 
semănat  la  epoca  optimă,  în  nicio  parcelă  nu  trebuie  să  apară  goluri.  Este  interzisă 
completarea ulterioară a golurilor.

Combaterea buruienilor se face pe cale chimică şi mecanică, atât între rânduri cât şi 
pe rând (manual). Prăşitul mecanic şi manual se va executa de câte ori este nevoie, astfel 
încât în permanenţă terenul să fie curat de buruieni şi afânat.

c) Recoltarea
Recoltarea  experienţelor  cu  hibrizi  de  porumb  se  execută  când  umiditatea  la 

majoritatea hibrizilor este de 28-30% (maturitatea tehnică).
Înainte de recoltarea propriu-zisă este necesară executarea următoarelor lucrări şi 

determinări:
- îndepărtarea eliminărilor frontale şi a perdelelor laterale din experienţă;
- eliminarea plantelor vecine golurilor (la golurile mai mari de o plantă);
- verificarea etichetării experienţei;
- numărarea plantelor pe parcelă, a celor căzute şi frânte, a celor cu tăciune, a 

celor sterile, a celor căzute şi frânte prin aplecare;
- după efectuarea acestor  lucrări  se  trece la  recoltarea propriu-zisă  pe parcele, 

numărarea  ştiuleţilor,  cântărirea,  determinarea  randamentului  şi  a  umidităţii 
boabelor; 

- determinarea atacului de fusarium pe tulpină. 
Aceste lucrări care compun recoltarea propriu-zisă se execută în mod obligatoriu în 

aceeaşi zi.
În cazul în care nu toţi hibrizii au ajuns la 28% umiditate (nu trebuie aşteptat ca toţi 

hibrizii să ajungă la această umiditate pentru a recolta experienţa), se continuă recoltarea, 
urmând ca dinamica umidităţii în repetiţia a 5-a să se continue până când ultimul hibrid din 
experienţă ajunge la această umiditate.

Testul VAU

La amplasarea în teren a experienţelor cu soiuri se va ţine cont de parametrii: 

Parametrii parcelei experimentale
Nr. rânduri semănate ……………….………………    4
Nr. rânduri recoltate …..………….…………………    4
Nr. de plante pe rând ………………………………   29
Nr. total de plante semănate ……………………… 116



Nr. de plante recoltate ……………………………… 100
Nr. de plante care se elimină ………………………   16 (2 la fiecare capăt de rând)
Distanţa între rânduri………………………..……   70 cm
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când au răsărit 75% din plante şi se văd bine rândurile. 
Ex: 5 mai    0505

Înfloritul:
- inflorescenţă masculă:

• începutul  înfloritului  -  se  notează  data  când  pe  axul 
principal al  paniculului apare polenul la 5% din plante
ex: 10 iulie    1007
• sfârşitul înfloritului se consideră data apariţiei polenului pe 
ultimele 5% din panicule
ex: 14 iulie    1407

- inflorescenţa femelă:
• începutul înfloritului - se notează data când la 5% din plante 
au apărut stigmatele (mătăsitul);
ex: 12 iulie    1207
• sfârşitul înfloritului - se notează data când apar stigmatele 
la ultimele 5% din plante. 
ex:  16 iulie    1607

Maturitatea  tehnică:  se  stabileşte  pe  baza  dinamicii  umidităţii  boabelor  şi  se 
consideră data la care aceasta a ajuns la 28%. 

Ex: 24 septembrie      2409
Având  în  vedere  importanţa  deosebită  a  acestui  indicator  care  determină  atât 

perioada de vegetaţie cât  şi  necesarul de unităţi  termice, trebuie să se acorde o atenţie 
sporită în stabilirea sa cât mai corectă.

Dinamica umidităţii: determinările se fac din 3 în 3 zile când vremea este uscată şi 
caldă şi la 4-5 zile când vremea este închisă şi umedă. În cazul în care apar anomalii, în 
sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată decât precedenta, se repetă determinarea. 
Pentru determinare se recolteză 5-8 ştiuleţi, se curăţă boabele, se omogenizează proba şi se 
pun în umidometru, după care se citeşte valoarea umidităţii.

Determinările  încep  să  se  execute  în  momentul  când  primii  hibrizi  au  ajuns  la 
maturitatea fiziologică (a apărut punctul negru la baza bobului).

Dinamica umidităţii stă la baza determinării  maturităţii tehnice, a stabilirii  corecte a 
datei când hibrizii ajung la 28% umiditate.

În cazul în care umiditatea de 28% se intercalează între 2 determinări se procedează 
astfel: la varianta a 5-a s-a găsit la 25.09 umiditatea de 29,2%, iar la data de 28.09 s-a găsit  
27,4%. Constatăm că în intervalul  de 3 zile,  acest  hibrid şi-a diminuat  umiditatea cu 1,8 
procente, respectiv cu 0,6 procente pe zi. În acest caz, varianta noastră a avut în 26,09 o 
umiditate  de 28,6% (29,2-0,6),  iar  în  27.09 a avut  28% (29,2-0,6).  Deci,  data maturităţii 
tehnice este 27.09, dată care se trece în fişă. 

Dinamica umidităţii se notează în %, astfel:
Ex: 29,5%            295
Dacă  spaţiile  nu  sunt  suficiente,  se  adaugă  o  fâşie  de  hârtie  şi  se  continuă 

determinările.
Este  important  ca  la  determinările  umidităţii  să  se  aleagă  la  fiecare  determinare 

ştiuleţi reprezentativi pentru a nu ajunge în situaţia de a găsi la aceeaşi variantă o umiditate 
mai  mare  la  o  determinare  ulterioară.  În  acest  scop  nu  se  vor  lua  probe  din  plantele 
marginale,  din cele vecine golurilor  sau de la plante vătămate mecanic. Proba medie de 
boabe se ia din minimum 5-8 ştiuleţi. 



Determinarea  umidităţii  la  data  de:  în  primul  spaţiu  al  acestei  rubrici  se  înscrie 
umiditatea medie la recoltare. 

ex: 28,5%       285
În celelalte 3 rubrici ale acestui indicator se va înregistra umiditatea la anumite date 

astfel:
- pentru grupele  >600,  500-600,  400-500 sud şi  vest  la  datele de 10,  20 şi  30 

septembrie;
- pentru grupele 300-400 Moldova şi Transilvania, 200-300 şi 100-200 la datele de 

20, 30 septembrie şi 10 octombrie.
Înregistrările se fac astfel: umiditatea de 34,5% la data de 10 septembrie se va nota:
Ex: 34,5%         345

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere: 

vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii  
tinerelor plante faţă de cea normală (apariţia culorii antocianice în primele 2-3 frunze), etc. 
Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa 
cea mai bună. La stabilirea valorii, trebuie să se ţină seama de toţi indicii de mai sus. 

Rezistenţa la secetă: Trebuie urmărită pe tot cursul perioadei de vegetaţie. În primele 
faze se produce răsucirea frunzelor  (măsură luată de plante pentru a diminua pierderea 
apei),  turgescenţa,  iar  creşterea plantelor  este  mult  încetinită.  În  perioada  următoare  se 
produce uscarea frunzelor de la baza plantelor, iar în perioada înfloritului, stresul hidric duce 
la scăderea viabilităţii polenului (sterilitatea), având ca efect o fecundare defectuoasă (boabe 
rare pe ştiulete, precum şi neacoperirea completă a vârfului ştiuletului cu boabe). În faza de 
umplere a bobului, stressul hidric împiedică depunerea substanţelor de rezervă în bob, şi ca 
atare acestea rămân şiştave.

În stabilirea notei trebuie să se ţină seama de toate aceste aspecte prin observaţii şi 
notări succesive, nota definitivă acordându-se la recoltare. Aprecierea se face în note pe 
scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa cea mai bună. 

Rezistenţa la arşiţă: urmare a perioadelor cu arşiţă apare fenomenul uscării frunzelor 
de sub panicul. În funcţie de aceasta se apreciază rezistenţa hibrizilor la arşiţă. Notarea se 
face în momentul uscării stigmatelor.

Aprecierea se face în note pe scara 1-9 în funcţie de numărul de frunze uscate astfel:
- nota 1 - frunzele de sub panicul fără semne de suferinţă;
- nota 3 - primele 2 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 5 - 3-4 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 7 - 4-5 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 9 - mai mult de 5 frunze de sub panicul cu aspect opărit.

Rezistenţa la şiştăvire - Se exprimă prin gradul de şiştăvire care reprezintă produsul 
dintre frecvenţa (nota) şi intensitatea (nota) fenomenului. Se determină la o probă medie de 
100 ştiuleţi la recoltare.

Frecvenţa:  pentru uşurarea calculului,  procentul de ştiuleţi şiştavi se transformă în 
note, astfel:

  1-20  % ştiuleţi şiştavi nota 1
21-40  % ştiuleţi şiştavi nota 2
41-60  % ştiuleţi şiştavi nota 3
61-80  % ştiuleţi şiştavi nota 4
81-100% ştiuleţi şiştavi nota 5

În stabilirea notei pentru frecvenţă se folosesc şi zecimale: pentru 30% ştiuleţi şiştavi, 
nota va fi 1,5.

- Intensitatea: se face clasificarea pe 5 clase în funcţie de intensitate, astfel:



- cl. I-a (nota 1), când boabele sunt bine prinse în ştiulete, nu se mişcă în alveole, 
mişuna este adâncită;

- cl. II-a (nota 2), marginile mişunei se adâncesc şi se ascut formând două lamele. 
Boabele nu se mişcă în alveole;

- cl. III-a (nota 3), fenomenul se accentuează, marginile mişunei se unesc deasupra 
acesteia, boabele capătă un joc uşor în alveole;

- cl. IV-a (nota 4), când jocul boabelor în alveole se accentuează;
- cl.  V-a (nota 5),  boabele se mişcă foarte tare,  între ele se ivesc spaţii  goale; 

boabele sunt subţiri, ascuţite, cu aspect de pleavă.
Întrucât  ştiuleţii  nu  au  aceeaşi  intensitate  a  şiştăvirii,  aceştia  se  împart  pe  clase 

pentru obţinerea unei note medii.
Exemplu: dacă din 100 ştiuleţi 20 sunt şiştavi (frecvenţa = 1,0), aceştia se împart pe 

clase de intensitate astfel:

  5 ştiuleţi clasa I - nota 1 5 x 1 =   5
  3 ştiuleţi clasa II - nota 2 3 x 2 =   6
  4 ştiuleţi clasa III - nota 3 4 x 3 = 12
  3 ştiuleţi clasa IV - nota 4 3 x 4 = 12
  5 ştiuleţi clasa V - nota 5 5 x 5 = 25

TOTAL: 20 ştiuleţi             60
Nota medie a intensităţilor se obţine prin împărţirea totalului notelor (60) la numărul 

total de ştiuleţi analizaţi (20). În exemplu nostru, ea va fi de 3,0 (60:20).

Calcularea gradului de şiştăvire
 Se înmulţeşte nota pentru frecvenţă cu nota pentru intensitate. În exemplul nostru:
frecvenţa     = 1,0
intensitatea  = 3,0
Gradul de şiştăvire = 1,0 x 3,0 = 3,0
La acest indicator nu se pot obţine valori subunitare întrucât nota cea mai mică, atât 

pentru frecvenţă cât şi pentru intensitate este 1. Valoarea se înregistrează cu o zecimală. 
Sterilitatea reprezintă procentul de plante sterile din totalul plantelor aflate în parcelă 

şi  se determină la recoltare odată cu numărarea plantelor.  Se consideră plante sterile  şi 
acelea la care fecundarea ajunge până la 5%. Nu se consideră plante sterile cele la care s-a 
rupt anterior ştiuletele (acestea se exclud la recoltare). Determinările se fac în repetiţiile 1 şi 
3, efectuându-se apoi media. Se înregistrează în procente întregi.

Căderea plantelor. Se consideră plante căzute cele aplecate de la bază sub un unghi 
mai mare de 450 faţă de verticală. Notarea se face înainte de recoltare, după îndepărtarea 
eliminărilor. La notarea I se trec plantele căzute în mod natural sub acţiunea factorilor de 
mediu, iar la notarea a II-a se înregistrează plantele căzute la notarea I, la care se adaugă 
cele ce cad prin aplecarea lor până când paniculul atinge paniculele plantelor rândului vecin.

Determinarea procentului de plante căzute se face în toate cele 4 repetiţii,  în fişe 
înregistrându-se procentul mediu, fără zecimală. 

Frângerea tulpinilor. Se consideră plante frânte numai acelea la care frângerea are 
loc  sub ştiulete.  Ca şi  în  cazul  căderii,  şi  în  cazul  frângerii  se fac 2 notări.  Notarea I-a 
reprezintă frângerea naturală, iar notarea a II-a pe cea produsă prin aplecarea plantelor, care 
o cumulează şi pe prima.

Determinările  se  fac în toate cele  4 repetiţii,  după îndepărtarea eliminărilor  de la 
capetele rândurilor, în fişe înregistrându-se procentul mediu de plante frânte.

Comportarea la boli şi dăunători 
În  aprecierea  bolilor  şi  dăunătorilor,  precum  şi  a  metodologiei  de  determinare  a 

intensităţii  şi frecvenţei  atacului, se va ţine seama de precizările din capitolul referitor la 
această problemă. Aprecierea comportării la boli şi dăunători se face pe baza gradului de 
atac  care  reprezintă  produsul  dintre  frecvenţa  şi  intensitatea  atacului,  conform metodicii 
stabilite în partea generală.



Principalii agenţi fitopatogeni la porumb
Agentul patogen Perioada controlului 

fitosanitar
Ce elemente 
se determină

Pătarea şi uscarea frunzelor 
(Helminthosporium turcicum)

în perioada de vegetaţie până la 
coacerea în lapte ceară F%       I%

Fusarioza tulpinei (Fusarium graminearum) la recoltare     F%
Fusarioza ştiuleţilor (Fusarium graminearum) la recoltare F%       I%
Tăciune pe tulpină (Ustilago maydis) de la 6-7 frunze până la coacerea 

în lapte-ceară
    F%

Tăciunele prăfos al ştiuleţilor şi paniculelor 
(Sorosporium holci-sorghi)

după apariţia paniculelor şi al 
ştiuleţilor      F%

Dăunătorii porumbului
Denumirea Perioada atacului Densitatea 

numerică
Viermii sârmă (Agriotes spp.) primăvara F%
Gărgăriţa frunzelor de porumb – Răţişoarea 
porumbului (Tanymecus dilaticollis)

F%

Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) înainte de recoltare F%
Diabrotica virgifera F%

Determinări cantitative şi calitative
Numărul  de  plante  la  parcelă.  Se  determină  la  fiecare  parcelă-repetiţie  după 

îndepărtarea eliminărilor de la capetele rândurilor, pentru a preîntâmpina eventualele greşeli 
de recoltat. Nu se numără plantele la care s-au luat ştiuleţi întrucât apar rezultate eronate, în 
schimb plantele căzute sau frânte se iau în considerare. Un număr de 99 de plante se va 
înregistra astfel:

Ex: 99 plante               99
Producţia  pe  parcelă.  După  recoltarea  parcelelor,  ştiuleţii  rezultaţi  se  cântăresc, 

operaţie care se va executa cu deosebită atenţie pentru eliminarea oricărei erori. Se notează 
în kilograme, cu o zecimală. 

Ex: 21,5            215

Umiditatea. Se determină la fiecare variantă, în două repetiţii. Când diferenţele între 
cele două repetiţii  depăşesc 1% operaţia se repetă. Determinarea se va executa în mod 
obligatoriu imediat după cântărirea ştiuleţilor. Şi în acest caz importanţa indicatorului  este 
mare, cu influenţa directă asupra nivelului producţiei. Se exprimă în procente, cu o zecimală. 

Ex: 30,7         
  307

Randamentul de boabe - reprezintă raportul dintre greutatea boabelor şi greutatea 
totală  a  ştiuleţilor.  Se  determină  la  întreaga  cantitate  de  ştiuleţi  rezultată  la  o  repetiţie. 
Determinarea  se  execută  în  momentul  recoltării,  imediat  după  cântărirea  ştiuleţilor.  Se 
înregistrează cu o zecimală. 

Ex: 82,6%         826

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Testul DUS



Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii,  fiecare din cele două repetiţii având un 
număr de 40 de plante. Distanţele de semănat sunt de 70 cm între rânduri şi 35 cm între 
plante pe rând.

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta  se  aplică  atât  hibridului  candidat  cât  şi  formelor  parentale  ale  acestuia  (linii 
consangvinizate şi/sau hibrizi simpli).

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, atât la hibrid, cât şi în formele parentale, în ambele cicluri de testare. De asemenea, 
determinările se fac prin comparaţie cu cele deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în 
baza de date şi colecţia de referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/2/6, CPVO-TP 002/2)

1 Prima frunză: coloraţia antocianică a tecii
2 Prima frunză: forma vârfului
3 Frunza : unghiul dintre limb şi tulpină (la frunza dinaintea

              ştiuletelui de sus)
4 Frunza : poziţia limbului (frunzei)
5 Tulpina : coloraţia antocianică a rădăcinii aeriene              
6 Panicul : perioada  înfloritului ( în treimea mijlocie a axului 

               principal la 50% din plante)
7 Panicul : coloraţia antocianică la baza glumei (în treimea

               mijlocie a axului principal)
8 Panicul : coloraţia antocianică a glumelor
9 Panicul : coloraţia antocianică a anterelor

10 Panicul : densitatea spiculeţelor
11 Panicul : unghiul dintre axul principal şi ramificaţiile laterale 

               (în treimea de jos a paniculului)               
12 Panicul : poziţia ramificaţiilor laterale
13 Panicul : numărul ramificaţiilor laterale primare
14 Ştiulete : perioada mătăsitului (50% din plante)
15 Ştiulete : coloraţia antocianică a mătăsii
16 Ştiulete : intensitatea coloraţiei antocianice a mătăsii               
17 Frunza :  coloraţia antocianică a tecii (la mijlocul plantei)
18 Panicul : lungimea axului principal deasupra  celei mai de



               jos ramificaţii
19 Panicul : lungimea axului principal deasupra celei maide

               sus ramificaţii
20 Panicul :  lungimea  ramificaţiilor  laterale  (ramificaţia  laterală 

cea mai lungă în treimea inferioară a paniculului)
21 Planta  :  lungimea (inclusiv paniculul)  
22 Ştiulete : înălţimea de inserţie a ştiuletelui  raportată la 

               înălţimea totală a plantei
23 Frunza : lăţimea limbului (frunza ştiletelui de sus)
24 Ştiulete : lungimea pedunculului
25 Ştiulete : lungimea (fără pănuşi)
26 Ştiulete : diametrul (la mijloc)
27 Ştiulete : forma
28 Ştiulete : numărul rândurilor de boabe
29 Ştiulete : tipul bobului (în treimea mijlocie) 
30 Ştiulete : culoarea vârfului bobului
31 Ştiulete : culoarea marginii dorsale a bobului
32 Ştiulete : coloraţia antocianică a glumelor ciocălăului
33 Ştiulete : intensitatea coloraţiei antocianice a ciocălăului

2.4. SORGUL PENTRU BOABE – Sorghum bicolor (L.) Moench

Planta premergătoare
Principalele plante premergătoare sunt cerealele de toamnă şi leguminoasele pentru 

boabe.

Elemente de tehnologie
a) Semănatul 
Se  execută  când  în  sol  se  înregistrează  13-140C la  adâncimea  de  semănat,  iar 

temperatura medie zilnică să nu fie sub 160C. 
Adâncimea de semănat: 4-5 cm.
Densitatea: 150 000 plante la hectar în zona de stepă
                   200 000 plante la hectar în zona de silvostepă
                   300 000  plante la hectar pe nisipuri
Aceste densităţi se realizează astfel: 150 000 plante la hectar - 70/10 cm cu o plantă 

cuib, 200 000 plante la hectar - 70/14 cm cu 2 plante la cuib, 300 000 plante la hectar - 
70/10 cm cu 2 plante la cuib.

b) Lucrări de întreţinere
Combaterea  afidelor  este  obligatorie  şi  deosebit  de  importantă.  Mare  atenţie  se 

acordă răritului şi prăşilelor (2-5). Sorgul nu se irigă (chiar în perimetrele irigate). Irigarea se 
aplică pe nisipuri aplicând 6-8 udări cu norme de udare de 400 m3/ha.

c) Recoltarea
Se execută la maturitatea fiziologică, efectuând mai întâi eliminările frontale, tăierea 

paniculelor, batozarea, cântărirea şi determinarea umidităţii.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale



Suprafaţa semănată ........................................ 12 m2

Suprafaţa recoltată .......................................... 10 m2

Nr. rânduri .......................................................   4
Densitatea plantelor …………………………… 15 plante/m2 (zona de stepă)

20 plante/m2 (zona de silvostepă)
30 plante/m2 (pe nisipuri)

Distanţa între rânduri ....................................... 70 cm 
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului:  se notează data când au răsărit  75% din plante şi rândurile sunt 

evidente.

Gradul  de lăstărire:  se determină  numărul  de  lăstari  la  1  m liniar  de  rând  şi  se 
raportează la numărul de plante. Se face media celor 4 repetiţii exprimându-se în număr de 
lăstari pe plantă. 

Data  înfloritului:  se notează data  când 75% din  plante  au paniculul  jumătate  din 
lungime înflorit.

Sterilitatea: se determină procentul de plante sterile din numărul total de plante.

Numărul de lăstari productivi la maturitate:  se determină prin raportarea numărului 
tulpinilor  productive la  numărul  total  de plante  din  aceeaşi  porţiune unde s-a determinat 
gradul de lăstărire.

Data maturităţii fiziologice:  se apreciază ca la porumb, la apariţia punctului negru la 
boabele de la baza paniculului.

Data  maturităţii  tehnice:  se  stabileşte  pe  baza  dinamicii  umidităţii  boabelor  şi  se 
consideră data la care aceasta a ajuns la 28%. 

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere: 

vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii  
tinerelor plante faţă de cea normală (apariţia culorii antocianice în primele 2-3 frunze), etc. 
Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa 
cea mai bună. La stabilirea valorii, trebuie să se ţină seama de toţi indicii de mai sus. 

nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie 
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la secetă: Trebuie urmărită pe tot cursul perioadei de vegetaţie. În primele 
faze se produce răsucirea frunzelor  (măsură luată de plante pentru a diminua pierderea 
apei),  turgescenţa,  iar  creşterea plantelor  este  mult  încetinită.  În  perioada  următoare  se 
produce uscarea frunzelor de la baza plantelor, iar în perioada înfloritului, stresul hidric duce 
la scăderea viabilităţii polenului (sterilitatea), având ca efect o fecundare defectuoasă. În faza 
de umplere a bobului, stressul hidric împiedică depunerea substanţelor de rezervă în bob, şi 
ca atare acestea rămân şiştave.

În stabilirea notei trebuie să se ţină seama de toate aceste aspecte prin observaţii şi 
notări succesive, nota definitivă acordându-se la recoltare. 

Aprecierea se face în note pe scara 1-9, în care nota 1 – foarte rezistent;  nota 9 – 
foarte slab. 



nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie 
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la atacul de afide:  nota 1-9 pe scara: 
1 - nu se observă înţepături pe frunze (puncte roşii);
2 - puncte roşii la locul înţepăturii;
3 - porţiuni foarte mici de frunze distruse datorită atacului;
4 - porţiuni mici de frunze distruse;
5 - porţiuni mijlocii de frunze distruse;
6 - porţiuni mijlocii-mari de frunze distruse;
7 - porţiuni mari de frunze distruse;
8 - porţiuni foarte mari de frunze distruse;
9 - întreaga plantă distrusă.
Determinarea se face în repetiţia a 5-a.

Rezistenţa la frângere a paniculului: se determină procentul de plante cu pedunculul 
frânt. 

Perioada  de  vegetaţie:  se  determină  numărul  de  zile  de  la  răsărire  până  la 
maturitatea tehnică (când seminţele au atins 28 – 30% umiditate).

Suma unităţilor termice:  se calculează de la semănat la maturitatea tehnică.

Determinări cantitative şi calitative

Dinamica umidităţii: determinările se fac din 3 în 3 zile când vremea este uscată şi 
caldă şi la 4-5 zile când vremea este închisă şi umedă. În cazul în care apar anomalii, în 
sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată decât precedenta, se repetă determinarea. 
Pentru determinare se recolteză panicule, se curăţă boabele, se omogenizează proba şi se 
pune în umidometru, după care se citeşte valoarea umidităţii.

Determinările încep să se execute în momentul în care hibrizii au ajuns la maturitatea 
fiziologică (a apărut punctul negru la baza bobului).

Dinamica umidităţii stă la baza determinării  maturităţii tehnice, a stabilirii  corecte a 
datei când hibrizi ajung la 28% umiditate.

În cazul în care umiditatea de 28% se intercalează între 2 determinări se procedează 
astfel: la varianta a 5-a s-a găsit la 25,09 umiditatea de 29,2%, iar la data de 28.09 s-a găsit  
27,4%. Constatăm că în intervalul  de 3 zile,  acest  hibrid şi-a diminuat  umiditatea cu 1,8 
procente, respectiv cu 0,6 procente pe zi. În acest caz, varianta noastră a avut în 26,09 o 
umiditate  de 28,6% (29,2-0,6),  iar  în  27,09 a avut  28% (29,2-0,6).  Deci,  data maturităţii 
tehnice este 27.09, dată care se trece în fişă. 

Dinamica umidităţii se notează în %, astfel:
Ex: 29,5%            295
Dacă  spaţiile  nu  sunt  suficiente,  se  adaugă  o  fâşie  de  hârtie  şi  se  continuă 

determinările.
Este important ca la determinările umidităţii să nu se ia probe din plantele marginale, 

din cele vecine golurilor sau de la plante vătămate mecanic. .

Uşurinţa de batozare: se apreciază în calificativele ca: uşoară, mijlocie, grea.

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.



Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Producţia absolută - se calculează raportând producţia la parcelă (20 mp) la hectar şi 
aplicând corecţia pentru 15.5% umiditate.

Producţia relativă - se raporteză faţă de martor şi se exprimă în procente.
Umiditatea la recoltare  - se determină la o probă medie din cele 4 repetiţii.

Testul DUS

Durata minimă a testului ar trebui să fie în mod normal de două cicluri de creştere 
sau doi ani. Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în 
care orice caracteristici importante ale unui soi nu poate fi văzut la acel loc, soiul poate fi 
testat într-un loc suplimentar.

Testele  efectuate  pe  teren  trebuie  să  se  desfăşoare  în  condiţii  care  garantează 
condiţii  normale de creştere. Dimensiunea parcelelor  ar trebui să fie de aşa natură încât 
plantele sau părţi  de plante pot fi  îndepărtate pentru măsurare şi numărare fără a aduce 
atingere  observaţiilor  care  trebuie  să  fie  făcute  până  la  sfârşitul  perioadei  de  creştere. 
Fiecare test trebuie să includă aproximativ 100 de plante care ar trebui să fie împărţite în 
două sau mai multe repetiţii. Dacă testele se efectuază pentru sorgul de sămânţă trebuie 
realizate cel puţin 50 plante şi trebuie să fie respectate densităţile. Parcele separate pentru 
observare şi măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse similare de mediu.

Toate observaţiile de evaluare a distinctive şi stabilitatea, ar trebui să se facă asupra 
a  20 de plante sau părţi de la 20 de plante. 
Pentru  evaluarea  caracteristicilor  de  omogenitate  pe  teren  ca  un  întreg  (vizual  printr-o 
singură observaţie a unui grup de plante sau părţi de plante), numărul de plante aberante 
sau părţi de plante ar trebui să nu depăşească 6 la sută.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)

Nr.UPOV Specificare
1 Plantula: pigmentatia antocianica a coleoptilului
2 Plantula: pigmentatia antocianica a fetei  dorsale  a primei frunze
3 Plantula: pigmentatia antocianica a tecii primei frunze
4 Frunza: pigmentatia antocianica a limbului (la stadiul de 5 frunze)

    5 Planta: perioada aparitiei paniculelor (stadiul 50% din plante cu un 
panicul)

6 Planta : inaltimea naturala a foliajului la aparitia paniculelor
7 Frunza: culoarea verde a limbului  (la aparitia paniculelor)
8 Frunza steag : extinderea decoloratiei nervurii principale

9 Frunza steag: intensitatea coloratiei verzi a nervurii principale in 
raport cu limbul

10 Frunza steag: coloratia galbena a nervurii principale (ca la punctul 7)
11 Gluma : culoarea la inflorit
12 Glumela : pigmentatia antocianica  (la inflorit)
13 Gluma: pigmentatia antocianica a  pilozitatii (ca la punctul 12)
14 Glumela: aristarea (ca la punctul 12)
15 Stigmate: pigmentatia antocianica (ca la punctul 12)
16 Stigmate: coloratia galbena  (ca la punctul 12)
17 Stigmate: lungimea
18 Floarea pedunculara: lungimea florii (ca la puncul 12)



19 Panicul: compactitatea la sfarsitul   infloritului
20 Stamina uscata: culoarea la sfarsitul infloriri

    21 Planta: inaltimea totala ( la maturitate)
22 Tulpina : diametrul (in treimea inferioara a  plantei, la maturitate)
23 Frunza: lungimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
24 Frunza: latimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
25 Panicul: lungimea fara peduncul (ca la punctul 21)
26 Panicul: lungimea ramificatiilor (in treimea mijlocie a paniculului)
27 Panicul: compactitatea la maturitate

    28 Panicul: forma (ca la punctul 21)
29 Pedunculul paniculului: lungimea vizibila  de deasupra tecii
30 Gluma: culoarea la maturitate
31 Gluma : lungimea (ca la punctul 21)

    32 Cariopsa: culoarea dupa treierat
33 Masa a 1000 de boabe
34 Bobul: forma fetei dorsale
35 Bobul: forma privita din profil
36 Bobul: marimea amprentei germenului
37 Bobul: suprafata acoperita de coaja
38 Bobul: continutul in tanin
39 Bobul: textura endospermului (in sectiune  longitudinala)
40 Bobul: culoarea albumenului sticlos

2.5. LEGUMINOASE PENTRU BOABE

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
                                                                                                                                             

Planta premergătoare
Cele  mai  bune  plante  premergătoare  pentru  leguminoasele  pentru  boabe  sunt 

cerealele păioase şi cartoful.

Elemente de tehnologie
Pentru  executarea  corectă  a  tuturor  experienţelor  se  vor  respecta  absolut  toate 

normele  agrotehnice  şi  de  tehnică  experimentală.  Pe  lângă  acestea,  având  în  vedere 
posibilitatea  acestor  plante  de  fixare  biologică  a  azotului  atmosferic  prin  intermediul 
bacteriilor  simbiotice,  se impune ca o cerinţă obligatorie  tratarea seminţelor cu preparate 
azotobacteriene.

Tratarea seminţelor cu aceste preparate se execută cu 2 ore înainte de semănat. 
Sămânţa  bacterizată,  care  nu  este  semănată  în  acest  interval  de  2  ore  se  consideră 
nebacterizată.  Rebacterizarea  nu  este  indicată  deoarece  pe  suprafaţa  seminţelor  se 
acumulează substanţe nutritive care favorizează apariţia în sol a mucegaiurilor sau a altor 
microorganisme.

Doza de inocul (suspensia bacteriană) este de 10 ml la 1 kg de sămânţă. Dacă o 
sticlă cu cultura bacteriană este folosită pentru 5 kg sămânţa, inoculul va fi dizolvat în 50 ml 
apă.

Sticla cu lichid se închide cu un dop de cauciuc sau de plută şi se transportă în câmp 
în poziţie verticală. Bacterizarea se face în locuri ferite de soare.

Verificarea eficienţei bacterizării se face la 20-25 zile după răsărire, prin examinarea 
nodozităţilor.

Recoltarea



Recoltarea mazării începe când umiditatea boabelor a ajuns la 14%, la cel puţin 70% 
din variante, în urma efectuării dinamicii umidităţii la soiurile candidate.

Recoltarea fasolei şi a soiei se începe când umiditatea boabelor a ajuns la 16% la cel 
putin 70% din variante.

Plantele se taie cât mai jos sau se smulg. 

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Nr. Specia Suprafaţa parcelei Nr. boabe Distanţa
crt. m.p. germinabile / m.p. între rânduri

semănată recoltabilă cm.
1 Mazăre 12 10 110-120 soiuri 12,5

Pisum sativum L. cu talie înaltă
130 -140 soiuri

pitice
2 Fasole 12 10 50 - 55 50

Phaseolus vulgaris L.
3 Soia 12 10 50 - 55 50

Glycine max. (L.) Merrill
4 Bob 12 10 50 - 55 60 -70

Vicia faba L. var. major Harz
5 Lupin 12 10 50 - 55 60 -70

Lupinus albus L.
6 Linte 12 10 180 - 220 12.5

Lens culinaris Medik.
7 Năut 12 10 40 - 45 50

Cicer arietinum L.
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor.

2.5.1. MAZĂRE - Pisum sativum L.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data la care rândurile sunt bine încheiate
Ex: 10 martie                1003

Începutul înfloritului: se notează data când 10% din plante au înflorit
Ex: 15 V                        1505 
 

Sfârşitul înfloritului: se notează data când în lan mai apar flori izolate
 Ex: 30 V                        3005
  

Maturitatea tehnică:  se notează data  la  care boabele  au ajuns  la  14% umiditate. 
Acest  moment  se  stabileşte  pe  baza  determinărilor  de  dinamica  umidităţii,  care  se 
declanşează  în faza de maturitate  fiziologică  (boabele  sunt  în  fază de ceară  avansată). 
Determinările se fac în repetiţia 5.

Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp la câte 20 plante în fiecare repetiţie, în faza de 

sfârşit  de înflorit.  Măsurătoarea se face de la  baza tulpinii  pâna la  vârf.  Se trece media 
măsurătorilor în cm. în cifre întregi fără zecimale

Ex: 90 cm                 90

Înălţimea de inserţie a primei păstăi: se determină la acelaşi număr de plante ca mai 
sus, prin măsurătoarea porţiunii de tulpină de la sol la prima păstaie. Se exprimă în cm.

Desimea plantelor la m.p.: se determină după răsărit în momentul când rândurile sunt 
încheiate şi la recoltare.



   Se determină numărul de plante la m.p. în cele 4 repetiţii, iar în fişă se înscrie 
media determinărilor.

Ex: 130 plante /m.p.           130
   
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la secetă.  Aceasta se apreciază în note de la 1-9.
Nota1 - foarte bună, nota 9 - foarte slabă. Pentru o apreciere cât mai exactă se au în 

vedere toate modificările  suferite  de plante (îngălbenire,  pierderea turgescenţei  frunzelor, 
avortarea florilor, etc.) ca urmare a condiţiilor de mediu nefavorabile.

Ex: nota 3                3

Rezistenţa  la  cădere se  determină  în  repetiţia  a  V-a,  cu  prioritate  după  vreme 
ploioasă  însoţită  de vânturi  puternice,  până la  coacerea seminţelor.  Se consemnează în 
note, de la 1 la 7:

Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Ex: nota 3                3

Rezistenţa la scuturare: această caracteristică deosebit de importantă, se apreciază 
cu  note  de  la  1-9,  nota  1  acordându-se  soiurilor  de  mazăre  ale  căror  păstăi  sunt  total 
indehiscente.

Obervaţiile se fac pe o suprafaţă de 0, 5 m.p. în repetiţia a 5-a, unde plantele sunt 
lăsate până trec de maturitatea tehnică.
          Ex: nota 2                   2

  
Comportarea la boli şi dăunători
Observaţiile pentru notarea atacului de boli sau dăunători se fac numai într-o singură 

parcelă (repetiţiile) acolo unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic. 
Notările şi obsevaţiile ce se efectuează vizează următorii agenţi patogeni:

Principalii agenţi patogeni la mazăre 

Agentul patogen Perioada în care se fac 
obsevaţiile

Organele 
analizate

Elementele 
ce se

determină
Arsura bacteriană (Pseudomonas 
pisi)

perioada premergătoare 
înfloritului până la formarea 
păstăilor

frunzele     F%       I% 

Antracnoza (Asociata pisi) în primele 10-15 zile de la 
răsărire; după formarea păstăilor

frunzele şi 
păstăile

    F%       I% 

Putregaiul alb (Sclerotinia 
sclerotiorum)

în primele 10-15 zile de la 
răsărire; după formarea păstăilor

planta 
întreagă

    F% 

Rugina (Uromices pisi) în a doua parte a vegetaţiei tulpina şi 
frunzele

    F%       I% 

Dăunătorii mazărei 
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Tripsul mazării (Kakothrips 
robustus Uzel) 

în timpul înfloritului organele florale, 
boabele în formare

F%

Păduchele verde al mazării 
(Aczrthosiphon pisum Harr.)

în toată perioada de vegetaţie organele aeriene F%

Ţânţarul florilor şi păstăilor de 
mazăre (Contarinia pisi Winn.)

în timpul înfloritului şi formarea 
păstăilor

organele florale, 
păstăile

F%

Gărgăriţa mazării (Bruchus 
pisorum L.)

în timpul înfloritului şi în timpul 
depozitării

organele florale, 
seminţele

F%

Gărgăriţele frunzelor de 
leguminoase (Sitona spp.)

în primăvară frunzele F%



Gărgăriţa punctată a 
leguminoaselor (Tychius 
quinquepunctatus L.)

în primăvară, prima generaţie
în vară, a doua generaţie

organele aeriene F%

Determinări cantitative şi calitative
După recoltare se fac următoarele determinări:

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Date de producţie  
Suprafaţa parcelei: se va trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi. 
Ex:  10 m.p.                    10

Producţia pe parcelă: se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg, exprimată în cifre 
cu o zecimală. Nu se va înregistra producţia repetiţiei a 5-a.

Ex: 3,5 kg                         35

Umiditatea la recoltare: se înscrie umiditatea la recoltare a fiecărei parcele-repetiţii în 
procente, cu o zecimală. Umiditatea se efectuează cu umidometrul după treieratul fiecărei 
repetiţii.

Ex: 12,8%                       128

Calitatea 
Se execută la ISTIS, numai la soiurile care prezintă interes. În acest sens, CTS-

urile sunt înştiinţate din timp pentru a pregăti şi expedia la ISTIS probe de 250 g din 
fiecare  variantă  (după  omogenizare).  Determinările  fizico-chimice  şi  biochimice  de 
laborator sunt prezentate în capitolul III.

În experienţele cu linte se execută aceleaşi observaţii şi notări ca la mazăre.

Testul DUS

Pentru  efectuarea testului  DUS  la  mazărea  de  grădină,  este  utilizat  protocolul 
CPVO-TP/007/2. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.
Distinctivitatea  se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.
Uniformitatea se evaluează prin aplicarea pe o populaţie standard de 1% şi o probabilitate de 
acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 100 plante se acceptă 3 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (la 3 plante stăine sunt acceptate 100 plante).
Stabilitatea  soiului   candidat  este considerată ca suficientă,  atunci  când nu există nici  o 
dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/007/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  



CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP/007/2)

Nr.Upov Specificare
1 Samata: forma
2 Samata: forma granulelor de amidon
3 Samata: culoarea cotiledoanelor
4 Samata: soiuri cu antocian: marmorarea tegumentului
5 Samata: soiuri cu antocian: pete violacei sau roz pe tegument
6 Samata: culoarea neagra a hilului
7 Samata: culoarea tegumentului
8 Samata: varietati cu suprafata si granule netede: gropite pe cotiledoane
9 Planta: pigmentatia antocianica
10 Planta: inaltimea
11 Tulpina: fasciatia
12 Tulpina: lungimea
13 Tulpina: numarul de noduri pana la nodul fertil inclusiv
14 Tulpina: soiuri cu antocian: pigmentatia antocianica la insertia 

stipelelor
15 Tulpina: soiuri cu antocian: tipul pigmentatiei la insertia stipelelor
16 Foliaj: culoarea
17 Foliaj: intensitatea culorii (numai cele verzi)
18 Foliaj: nuanta cenusie
19 Frunza: foliole
20 Frunza: pruina pe fata superioara a foliolei
21 Frunza: numarul mediu cel mai mare de foliole
22 Foliola: marimea
23 Foliola: lungimea
24 Foliola: latimea
25 Foliola: distanta punctului cel mai lat spre baza
26 Foliola: dentitia
27 Foliola: intensitatea dentitiei
28 Stipela: tip dezvoltare
29 Stipela: prezenta stipela ureche de iepure
30 Stipela: pruina pe fata superioara
31 Stipela : lungimea
32 Stipela : latimea
33 Stipela : patarea
34 Stipela : densitatea maxima a patarii
35 Petiol: lungimea (de la axila la primul carcel)
36 Epoca de inflorire
37 Numai soiuri nefasciate  Planta: numarul maxim de flori la nod
38 Numai soiuri cu antocian Floarea: pigmentatia antocianica a aripioarelor
39 Numai varietati cu floarea purpurie roscat 

Floarea: intensitatea coloratiei rosietic purpuriu a aripilor
40 Numai varietati cu floarea purpuriu roscat

Floarea: intensitatea pigmentatiei antocianice a stindardului
41 Numai varietati fara antocian

Floarea: culoarea stindardului
42 Floarea: latimea maxima a stindardului
43 Floarea: forma bazei stindardului
44 Floarea: intensitatea ondulatiei stindardului
45 Floarea: latimea sepalelor
46 Floarea: forma varf la sepala superioara (la al 2-lea nod florifer)



47 Floarea: lungimea pedunculului de la tulpina la floarea 1
48 Pastaia: lungimea (la al 2-lea nod florifer)
49 Pastaia: latimea maxima(la al 2-lea nod florifer)
50 Pastaia: strat pergamentos
51 Numai varietati fara strat pergamentos sau partial: 

ingrosarea peretelui
52 Pastaia: intensitatea curburii
53 Pastaia: tipul de curbura
54 Numai varietati fara strat pergamentos: 

Pastaia: forma partii bazale
55 Pastaia: culoarea
56 Pastaia: intensitatea culorii verzi
57 Numai varietati fara sau partial strat pergamentos: 

 Pastaia: linia suturii (atele)
58 Numai varietatii cu antocian: 
 Pastaia: pigmentatia antocianica a suturii
59 Numai varietati cu antocian:  Pastaia:

pigmentatia antocianica sub forma de pete pe peretele exterior
60 Pastaia: numarul de ovule
61 Pastaia: intensitatea culorii verzi a boabelor imature
62 Samanta: epoca de maturare
63 Samanta: zbarcirea cotiledonului
64 Samanta: intensitatea zbarcirii cotiledonului
65 Samanta: greutatea
66 Rezistenta la Fusarium ox. sp. pisi  Rasa 1,2,5,6
67 Rezistenta la Erisiphe pisi
68 Rezistenta la Ascochyta pisi rasa C
69 Rezistenta la Pseudomonas syringae pisi Rasa 2, 4
70 Rezistenta la VMT transmis prin seminte SBMV
71 Rezistenta la VMT galben al fasolei BYMV
72 Rezistenta la VMT negru PEMV

2.5.2. FASOLE DE CÂMP - Phaseolus vulgaris L.
SOIA - Glycine max. (L.) Merrill
BOB – Vicia faba L.
LUPIN – Lupinus albus L.
NĂUT – Cicer arietinum L.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze 

Data răsăririi: se notează data când 75% din plante sunt răsărite.
Ex: 30 aprilie            3004 

Începutul înfloritului: se notează data când 10% din plante au înflorit
Ex: 15 mai                1505

Sfârşitul înfloritului: se notează data când în luna mai apar flori izolate
Ex: 30  V                  3005

Maturitatea tehnică: se stabileşte pe baza dinamicii umidităţii boabelor, notând data 
când umiditatea a ajuns la 16%.

În această fază boabele  sunt  tari,  iar  păstăile  capătă o culoare galbenă  (fasole), 
galben pai sau brună (soia) specifică soiului.

Ex:  30  VII               3007



Dinamica umidităţii: determinările se încep la faza de maturitate fiziologică şi se fac 
din 3 în 3 zile, când vremea este uscată şi caldă, şi la 4-5 zile, când vremea este închisă şi 
umedă. În cazul în care apar anomalii, în sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată 
decât precedenta, se repetă determinarea.

  Dinamica umidităţii stă la baza determinării maturităţii tehnice, a stabilirii corecte a 
datei când plantele ajung la 16% umiditate.

Proba medie de boabe pentru determinarea umidităţii se va alcătui în felul următor:
- se vor recolta păstăile de la plantele din interiorul porţiunilor frontale ale parcelelor; 
-  se vor  alege plantele  uniform dezvoltate,  dar păstăile  se vor  recolta din  etajele 

inferior şi mijlociu. Pentru aceste determinări vor fi necesare aproximativ 100 plante.

Caractere morfologice
Talia  plantelor:  se  determină  în  câmp  la  câte  10  plante  din  fiecare  repetiţie. 

Măsurătorile  se fac de la baza tulpinii  până la vârf  (în faza de maturare a păstăilor).  Se 
notează media măsurătorilor în cm în cifre întregi.

Ex: 98 cm                   98

Înălţimea de inserţie a primei păstăi (cm): se determină la aceleaşi plante alese prin 
măsurători de la sol la prima păstaie.

Ex: 25 cm                   25

Desimea plantelor:  se determină după apariţia  celei  de a doua frunze adevărate. 
Determinările se fac cu rama metrică. 

Ex: 50  plante/m2         50

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la secetă (note de la  1 la 9).
Aprecierea rezistenţei  se face în baza schimbării  în aspectul  general  provocat  de 

secetă (stagnarea în creştere, deshidratarea ţesuturilor, ofilirea plantelor, ritmul de înflorire, 
etc.)

Notarea se face astfel:
nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie 
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă 
Ex: nota 3                    3  
 Rezistenţa  la  cădere se  determină  în  repetiţia  a  V-a,  cu  prioritate  după  vreme 

ploioasă  însoţită  de vânturi  puternice,  până la  coacerea seminţelor.  Se consemnează în 
note, de la 1 la 7:

Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Ex: nota 3                3

Rezistenţa la scuturare:  caracteristică deosebit de importantă, se apreciază cu note 
de  la  1  la  9,  nota  1  acordându-se  soiurilor  ale  căror  păstăi  sunt  total  indehiscente. 
Observaţiiile se fac pe o suprafaţă de 0,5 m.p. din repetiţia a 5-a, unde plantele sunt lăsate 
până trec de maturitatea tehnică.

Nota acordată se înscrie în fisa de urmarire.   
Ex: nota 2                    2

Comportarea la boli şi dăunători
Ca şi la mazăre, observaţiile pentru notarea atacului de boli şi dăunători se fac numai 

într-o singură parcelă (repetiţie), acolo unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic. 
Observaţiile vizează următorii agenţi patogeni.  



Principalii agenţi patogeni la soia

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor Organele analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mozaicul soiei (Soya virus 1) în timpul formării 

păstăilor
frunzele F%        I% 

Arsura bacteriană (Pseudomonas 
glycinea)

în faza de plăntuţă;
în perioada de la 
formarea păstăilor
şi până la începutul 
îngălbenirii plantelor

frunzele;
păstăile

F%        I% 

Antracnoza (Colletotrichum 
glycinea)

în faza de plăntuţă;
la maturitatea 
păstăilor

frunzele;
păstăile

F%        I% 

Mană (Peronospora manshurica) mai-iulie frunzele F%        I% 
Putregaiul fusarium al plăntuţelor 
(Fusarium scirpi)

în faza de plăntuţă planta întreagă           
      F% 

Putregaiul tulpininilor (Sclerotinia 
sclerotiorum)

în faza de plăntuţă la 
maturitatea păstăilor

planta întreagă           
      F% 

         
 Dăunătorii soiei 

Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 
numerică

Molia păstăilor (Etiella zinckenella) boabele      F% 
Buha gamma (Autographa gamma) mai-iunie Frunzele şi bobocii 

florali
          
      F% 

Principalii agenţi patogeni la fasole

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mozaicul comun (Marmor phaseoli) înflorit-format păstăi plantă întreagă F %            I %

Arsura comună (Xanthomonas 
phaseoli)

înflorit-format păstăi; 
după formarea 
păstăilor, înainte de 
recoltare

frunzele păstăile F %            I %

Arsura aureolată (Pseudomonas 
phaseolicola)

înflorit-format păstăi; 
după formarea 
păstăilor, înainte de 
recoltare

frunzele păstăile F%             I %

Putregaiul alb (Sclerotinia 
sclerotiorum)

în faza de plăntuţă; 
în perioada formării 
păstăilor

planta întreagă     F %

Rugina (Uromices phaseoli) înflorit-format păstăi frunzele F %            I %

Antracnoza (Colletotrichum  L.) formarea păstăilor,
recoltare

toate organele 
aeriene ale 
plantelor

F%             I %

         Dăunătorii fasolei
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides 
absoletus)

boabele      F %

Musca cenuşie a plantulelor (Delia 
platura) germinare

boabe în curs de 
germinare, tulpiniţa 

    
      F%



şi rădăcina

Determinări cantitative şi calitative

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe. 

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Suprafaţa parcelei:  se va trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi. Când 
suprafaţa a fost afectată sub 50% din suprafaţa parcelei experimentale, se va lua în calcul 
suprafaţa de pe care s-a apreciat că s-a valorificat producţia. 

Ex: 20 mp                  20

Producţia la parcelă: se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg expirmată în cifre 
cu o zecimală.

 Ex: 6, 8 kg                 68

Umiditatea  la  recoltare: în  coloanele  prevazute  in  fisa  de  observatii   se  înscrie 
umiditatea  la  recoltare  la  fiecare  parcelă  (repetiţii)  în  %,  cifre  întregi  cu  o  zecimală. 
Umiditatea se efectuează cu umidometrul după treieratul fiecărei repetiţii.

Ex: 13, 6%              136

După treierat, se iau probe de 250 g./soi din sămânţa omogenizată care se vor 
trimite la ISTIS pentru determinarea conţinutului de substanţă uscată, procentul de ulei şi 
de proteină. Probele respective se trimit etichetate, bine ambalate, pâna la 1 noiembrie. 
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

SOIA - Glycine max (L.) Merrill

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.

Durata minimă de teste ar trebui să fie în mod normal,  două perioade similare în 
creştere.

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere 
asigurarea. Dimensiunea a parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi 
de plante pot fi îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe 
care trebuie să fie efectuate până la sfârşitul anului perioada de creştere. Fiecare test trebuie 
să includă cel puţin 300 de plante de care ar trebui să fie împărţite între două sau mai multe 
repetiţii. Parcele separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au 
fost supuse unor condiţii similare de mediu.

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante 



Pentru evaluarea uniformităţii  ar  trebui  să fie aplicată pe o populaţie  standard de 
0,5%, cu o acceptare a probabilităţii  de cel puţin 95%.  În cazul unui eşantion de 300 de 
plante numărul maxim de off-tipuri de permise ar fi 4.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului UPOV - TG/80/6)

1 Hipocotil: coloraţia antocianică
2 Hipocotil: intensitatea coloraţiei antocianice
3 Planta: tip de creştere
4 Planta: portul
5 Planta: culoarea perişorilor
6 Planta: înălţimea
7 Frunza: gofrarea
8 Frunza: forma foliolei laterale
9 Frunza: mărimea foliolei laterale

10 Frunza: intensitatea culorii verzi
11 Floarea: culoarea
12 Păstaia: intensitatea culorii brune
13 Sămânţa: mărime
14 Sămânţa: forma
15 Sămânţa: culoarea de fond a tegumentului
16 Sămânţa: culoarea tegumentului, dată de activitatea 

peroxidazei
17 Sămânţa: culoarea hilului
18 Sămânţa: culoarea funiculului
19 Planta: timpul începutului înfloritului
20 Planta: timpul maturităţii

FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ -  Phaseolus vulgaris L.

Pentru efectuarea testului DUS la fasole, este utilizat protocolul CPVO-TP/012/3.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 150 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.
Distinctivitatea  se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.
Uniformitatea se evaluează prin aplicarea pe o populaţie standard de 1% şi o probabilitate de 
acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului pentru fasolea pitică la 150 plante se acceptă 4 
plante străine, pentru fasolea urcătoare la 60 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante stăine / 36 –82 plante acceptate, 3 plante 
stăine / 83 – 137 plante acceptate, 4 plante stăine / 138 – 198 plante acceptate).
Stabilitatea  soiului   candidat  este considerată ca suficientă,  atunci  când nu există nici  o 
dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/012/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  



1 Planta: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Planta: tipul de creştere
3 Numai fasolea urcătoare  Planta: aspectul
4 Numai fasolea pitică  Planta: tipul 
5 Numai fasolea pitică Planta: înălţimea
6 Numai fasolea urcătoare Planta: începutul urcării (80% din plante)
7 Numai fasolea urcătoare Planta: viteza urcării
8 Frunza: intensitatea culorii verzi
9 Frunza: rugozitatea

10 Foliola terminală: mărimea
11 Foliola terminală: forma
12 Foliola terminală: vârful
13 Numai fasolea pitică Inflorescenţa: poziţia (la înflorirea deplină)
14 Floarea: mărimea bracteii
15 Floarea: culoarea stindardului
16 Floarea: culoarea aripilor
17 Numai fasolea pitică Păstaia: lungimea (exclus stilul)
18 Numai fasolea urcătoare Păstaia: lungimea (exclus stilul)
19 Păstaia: lăţimea mediană
20 Păstaia: lăţimea transversală
21 Păstaia: raport lăţime transversală/lăţime mediană
22 Păstaia: forma în secţiune transversală (la nivelul bobului)
23 Păstaia: culoarea de bază
24 Păstaia: intensitatea culorii de bază
25 Păstaia: culoarea secundară
26 Păstaia: nuanţa culorii secundare
27 Păstaia: densitatea petelor culorii secundare
28 Păstaia: filamentul pergamentos la sutura ventrală
29 Păstaia: gradul de curbare
30 Păstaia: forma curburii
31 Păstaia: forma părţii distale (vârful, excluzând stilul)
32 Păstaia: lungimea stilului
33 Păstaia: curbura stilului
34 Păstaia: aspectul suprafeţei
35 Păstaia: ştrangulările (în stadiul uscată)
36 Sămânţa: greutatea (MMB)
37 Sămânţa: forma în secţiune longitudinală mediană
38 Numai soiuri cu formă reniformă Sămânţa: gradul de curbare
39 Sămânţa: forma în secţiune transversală
40 Sămânţa: lăţimea în secţiune transversală
41 Sămânţa: lungimea
42 Sămânţa: numărul de culori
43 Sămânţa: culoarea principală
44 Sămânţa: culoarea secundară predominantă
45 Sămânţa: distribuţia culorii secundare predominante
46 Sămânţa: venaţia
47 Perioada înfloririi (50% plante cu cel puţin o floare)
48 Rezistenţa la Colletotrichum lindemuthianum, Rasa Lamda
49 Rezistenţa la virusul mozaicului comun (BCMV)

NĂUT - Cicer arietinum L.

Pentru efectuarea testului DUS la năut, este utilizat protocolul CPVO-TP/143/2 .
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.



Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.
Distinctivitatea  se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.
Uniformitatea se evaluează prin aplicarea pe o populaţie standard de 1% şi o probabilitate de 
acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 100 plante se acceptă 3 plante străine.Soiul 
candidat poate fi suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor stăine nu depăşeşte 
numărul de plante acceptate (3 plante stăine/ 83-137 plante acceptate).
Stabilitatea  soiului   candidat  este considerată ca suficientă,  atunci  când nu există nici  o 
dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile morfologice  sunt examinate conform  protocolul CPVO-TP/143/2 . 

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP/143/2)

1 Planta: înăltimea (când păstăile sunt pe deplin dezvoltate)
2 Planta: pozitia (după înflorire)
3 Planta: ramificarea
4 Tulpină: culoarea antociană
5 Foliajul: intensitatea  culorii verzi
6 Foliola: mărimea
7 Floarea: culoarea
8 Păstaia: lungimea pedunculului
9 Păstaia:  mărimea
10 Păstaia: intensitatea  culorii verzi
11 Păstaia: lungimea ciocului   
12 Păstaia: numărul de boabe      
13 Bobul: culoarea (la o lună după recoltare)
14 Bobul: intensitatea culorii
15 Bobul: greutatea
16 Bobul: forma
17 Bobul: zbârcituri
18 Perioada de înflorire (80% din plante au cel puţin o floare)
19 Perioada de maturitate  a bobului (atunci când bobul este uscat) 

2.6. PLANTE OLEAGINOASE

2.6.1.  FLOAREA-SOARELUI – Helianthus annuus L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.

Planta premergătoare
Plante  bune  premergătoare  pentru  floarea-soarelui  sunt  cerealele  de  toamnă  şi 

primăvară, porumbul, rapiţa, inul de ulei, cartoful, graminee şi leguminoase furajere. 



Elemente de tehnologie
a) Sămânţa şi semănatul
Sămânţa se tratează cu insectofungicide împotriva dăunătorilor, utilizând produsele şi 

dozele indicate în tehnologia de cultură. Nu se fac tratamente chimice împotriva bolilor.
Semănatul se execută când în sol, la adâncimea de semănat, se înregistrează 3 zile 

consecutiv temperatura de 6-80C. 
Adâncimea de semănat este de 4-5 cm pe solurile mai grele, şi de 5-6 cm pe solurile 

mai uşoare. Numărul de seminţe la cuib este de 3.

b) Lucrări de întreţinere
Se recomandă fertilizarea echilibrată cu NPK.  Fertilizarea unilaterală cu azot  este 

interzisă.

Răritul 
Se  poate  face  într-o  singură  fază  sau  în  două  faze  dacă  în  zona  respectivă  se 

menţine pericolul atacului de boli. Primul rărit se face când plantele au o înălţime de 6-8 cm, 
lăsând 2 plante/cuib,  iar  al  doilea când s-au format deja 3-4 frunze adevărate.  La răritul 
definitiv se lasă o singură plantă la cuib. Nu trebuie aşteptat prea mult timp pentru efectuarea 
acestei operaţiuni, stadiul este de 1 la 2 pereche de frunze.

De regulă  nu trebuie  să  fie  goluri.  Dacă  golurile  apar  se  va ţine  cont  la  analiza 
statistică. 

Irigatul
Experienţele amplasate în perimetrele irigate se pot iriga cu norme totale de irigare 

de 1500-2000 m3/ha (2-3 udări).
Fazele  critice  pentru  apă  a  florii  soarelui  sunt  la  începutul  formării  capitulului  şi 

începerea umplerii seminţelor.
Nu  se  irigă  în  timpul  înfloritului  (se  împiedică  polenizarea  şi  se  crează  condiţii 

faborabile atacului de Sclerotinia sclerotiorum).
c) Recoltarea
Floarea soarelui se recoltează când seminţele au 14-16% umiditate sau 18-20% dacă 

recoltatul  se  execută  în  2  faze.  Determinările  de  umiditate  se  încep  odată  cu  uscarea 
frunzelor şi îngălbenirea capitului, iar seminţele s-au întărit şi au căpătat culoarea specifică 
soiului sau hibridului.

Înainte de recoltare se fac eliminările terminale (câte două plante de la fiecare rând - 
16 pe repetiţie),  ale plantelor  din jurul  golurilor  şi ale perdelelor  de protecţie.  Se numără 
plantele la fiecare repetiţie şi se înscriu datele în fişe. 

Ex. 100 plante        100

Se cântăreşte producţia realizată pe fiecare repetiţie în parte şi se înscriu în fişă cu 
două zecimale. 

Ex: 10,83 kg        1083

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Nr. total plante la parcelă..………………….….. 116 plante
Nr. plante la parcelă la recoltare……….………. 100 plante
Nr. de rânduri pe parcelă ……….………………  4
Distanţa între rânduri………………………..…… la neirigat 70 cm

la irigat 70 cm
Distanţa între plante pe rând……………..…….. la neirigat 32 cm

la irigat 28 cm
Densitatea plantelor/ha …………………………. la neirigat 44.643 



Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Repetiţia a 5-a se seamănă cu acelaşi număr de plante.

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsăritul: se notează data când rândurile sunt bine încheiate, plantele fiind răsărite în 

proporţie de 75%. 
Ex 15. IV.       1504 

Înfloritul
Începutul înfloritului: notarea se face când 10% din plante au înflorit. 
Ex: 10. VI      1006 
Sfârşitul  înfloritului: se notează când 75% din plante au înflorit. 
Ex: 15 VI       1506
Maturitatea tehnică:  corespunde cu momentul  când umiditatea seminţelor  este de 

13%. Pentru stabilirea umidităţii se încep determinările de dinamică când plantele au atins 
maturitatea fiziologică (frunzele sunt galbene, sepalele încep să se brunifice, capitulul este 
galben pe partea inferioară). Determinările se fac din 2 în 2 zile până când se înregistrează 
13% umiditate. 

Ex: 27. VIII        2708
Determinările  se  fac  în  repetiţia  a  5-a,  luând  probe  de  la  10  plante/repetiţie  pe 

diagonala parcelei. Sămânţa în cantitate de cca. 250 g. se omogenizează, după care se fac 
2-3 determinări până când valorile obţinute sunt apropiate. Pentru determinările de umiditate 
nu se folosesc plantele de la margine sau cele din jurul golurilor.

Caractere morfo-fiziologice
Talia  plantelor:  se  determină  prin  măsurători  după  sfârşitul  înfloritului  la  câte  10 

plante (luate la rând) din 2 repetiţii. Măsurătorile se fac de la colet până la baza capitulului 
(îndreptând tulpina dacă capitulul  este aplecat).  Valorile medii  obţinute se înscriu în cifre 
întregi.

Ex: 130 cm                   130

Rezistenţa la temperaturi scăzute (note 1-9). Se apreciază când după semănat survin 
temperaturi  scăzute (mai  mici  decât  t0C minimă de germinaţie)  şi  se urmăreşte cu mare 
atenţie timpul de la semănat la răsărit, numărul de seminţe mucegăite, numărul de goluri,  
vigoarea plantelor la răsărire, culoarea frunzelor, etc. 

Pentru apreciere se foloseşte următoarea scară:
nota 1 - răsărirea se face în 7-8 zile, nu sunt goluri
nota 3 - răsărirea se face în 9-12 zile, sunt 1-2 goluri
nota 5 - răsărirea se face în 13-15 zile, sunt 2-5 goluri
nota 7 - răsărirea se face în 16-20 zile, sunt 5-6 goluri
nota 9 răsărirea se face în peste 20 zile, număr de goluri peste 6

Determinările se fac de la începutul răsăririi până la încheierea completă a rândurilor. 

Rezistenţa la secetă: însuşire cu consecinţe directe asupra producţiei, se urmăreşte 
pe  întreaga  perioadă  de  vegetaţie,  iar  aprecierea  acesteia  se  face  ţinând  cont  de 
modificările  care apar la plante în privinţa pierderii  turgescenţei  funzelor,  a îngălbenirii  şi 
uscării acestora, a stagnării în creştere sau a diminuării capitulului etc. Aprecierea se face în 
note de la 1-9 utilizând următoarea scară:

nota 1 - când  frunzele sunt verzi şi au dezvoltare normală;
nota 3 - când 5-7 frunze au început să se usuce;
nota 5 -  când  frunzele  şi-au  pierdut  turgescenţa  şi  vârful  sepalelor  se  usucă 

(înainte de deschiderea inflorescenţei);
nota 7 -  când  frunzele  şi-au  pierdut  turgescenţa  vârful  sepalelor  se  usucă, 



capitulul rămâne mic, iar seminţele sunt şiştave;
nota 9 -  când  frunzele  îşi  pierd  turgescenţa  sepalele  se  usucă,  capitulul  mic, 

centrul sec mare, seminţe formate pe câteva rânduri.

Rezistenţa  la  arşită. Temperaturile  ridicate  (arşiţa)  provoacă  pierderea  viabilităţii 
polenului şi deci apariţia pe capitul a seminţelor seci. 

Pentru a aprecia rezistenţa la arşiţă se foloseşte următoarea scară (note  1-9):
nota 1 - capitul acoperit complet de seminţe;
nota 3 - 5 -10% seminţe seci;
nota 5 - 10 -20% seminţe seci;
nota 7 - 20 -30% seminţe seci,
nota 9 - pe capitul sunt peste 30% seminţe seci;

Rezistenţa  la  şiştăvire –  se  determină  la  recoltare  înainte  de  condiţionarea 
seminţelor pe fiecare variantă.

Se face o probă medie de 250 g. , din care se extrag 400 seminţe, se aleg seminţe 
seci, şiştave, iar numărul acestora se raporteză la numărul iniţial de seminţe.

Pata albă: diametrul centrului sec al capitulului se denumeşte generic "pata albă" şi 
se măsoară în cm. Această determinare reprezintă rezistenţa genotipului la factorii de stres 
termic şi hidric

Se notează cu 1 absenţa petei şi cu 9 prezenţa petei albe pe capitul.
Determinarea se efectuează la 10 plante din fiecare variantă în faza de umplere a 

bobului (florile tubuloase după fecundare se scutură cu mâna).

Rezistenţa  la  cădere:  se  exprimă  în  procente.  Observaţiile  se  fac  în  faza  de 
maturitate tehnică pe fiecare repetitie, iar în fişă se trece media celor 4 repetiţii.

Pentru calcul se utilizează formula 
N

n 100⋅
 

n = numărul de plante căzute      
N = numărul de plante analizate.
Notarea se face în cifre întregi.
Exemplu 3% -  3

Rezistenţa  la  frângere. Se  determină  după  acelaşi  procedeu  ca  şi  rezistenţa  la 
cădere. Notele se înscriu cu cifre întregi: 

Ex: 14%        14

Comportarea la boli şi dăunători
                                                                                                                            

Principalii agenţi patogeni la floarea-soarelui

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină
F% I%

Micoze
Mana (Plasmopara helianthi Novot.) în faza de 3-4 perechi de 

frunze adevărate şi înainte 
formării capitulului

planta întreagă      F% 

Putregaiul alb (Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de By.)

după răsărit şi în 
următoarele 10 zile, 
formarea şi creşterea 
capitulelor

planta întreagă F%      I% 

Pătarea frunzelor (Septoria helianthi 
Ell. et Kell.)

în perioada de vegetaţie 
până la formarea 
seminţelor

frunzele F%      I% 

Putregaiul  capitulelor (Botritys 
cinerea)

după formarea seminţelor 
şi până la maturitate

capitulele F%      I% 

Rugina (Puccinia helianthi Schw.) după înflorit frunzele F%      I% 
Înnegrirea  tulpinilor (Phoma 
oleracea)

sfârşitul perioadei de 
vegetaţie

tulpinile F%      I% 



Pătarea brună şi necrozarea 
tulpinilor (Phomopsis helianthi)

înflorit, maturitate tulpinile F%      I% 

Antofitoze
Orobanche sp. după înflorit F%      

           Dăunătorii florii-soarelui
Denumirea Perioada atacului Organele 

atacate
Densitatea 
numerică

Gărgăriţa frunzelor de porumb 
(Tanymecus dilaticollis)

răsărire frunzele şi 
vârfurile de 
creştere

     F% 

Gândacul pământiu (Opatrum 
sabulosum)

răsărire frunzele abia 
formate

     F% 

Molia florii-soarelui (Homoeosoma 
nebulella)

precipitaţii abundente şi a 
doua jumătate a verii

organele 
frorale, miezul 
seminţelor

     F% 

Viermii sârmă (Agriotes spp.) germinaţie şi de răsărire rădăcinuţele      F% 
Buha verzei (Mamestra brassicae) în perioada premergătoare 

înfloritului şi în timpul 
înfloritului

frunzele      F% 

Ploşniţa de câmp Lygus 
rugulipennsis ()

august-septembrie seminţele şi 
miezul

     F% 

La lupoaie (Orobanche cumana) se notează F% şi I% atacului.  Frecvenţa reprezintă 
procentul de plante de floarea soarelui parazitate, iar intensitatea - numărul mediu de plante 
de lupoaie care parazitează o plantă. Intensitatea se determină împărţind numărul total de 
plante de lupoaie la numărul de plante de floarea soarelui din repetiţia aleasă.

Notările se fac conform metodicii de determinare.
 Stadiul de creştere al florii-soarelui: F.3.2. – înflorirea (cf. UPOV TG/81/6)
 Momentul efectuării observaţiilor: la 7-9 zile după efectuarea determinărilor pentru 

caracteristicile observate în faza F.3.2. (la terminarea înfloritului)
Determinarea speciei de Orobanche:

- dacă toate tulpinile de lupoaie sunt neramificate: Orobanche cumana – 1;
- dacă toate tulpinile de lupoaie sunt ramificate: Orobanche ramosa – 2;
- amestec de tulpini de lupoaie ramificate şi neramificate: Orobanche ssp. – 3;

Modalitatea de determinare a atacului: se numără toate tulpinile de lupoaie, indiferent 
de înălţimea acestora, pentru fiecare plantă de floarea-soarelui de pe cele două rânduri din 
mijlocul variantei experimentale, în suprafaţa generală de un dreptunghi cu laturile 70x32 cm, 
orientat  cu  latura  lungă  perpendiculară  pe  rând,  cu  planta  de  floarea-soarelui  situată  la 
intersecţia diagonalelor.

Notă: Nu se fac observaţii la plantele de la capetele rândurilor.
Determinările se efectuează în toate cele trei repetiţii.
 Modul de calculare a intensităţii, frecvenţei şi gradului de atac anual
Frecvenţa atacului: se calculează conform formulei:

F.A. = Npa/Ntp x 100, [%],  unde:
F.A. – frecvenţa atacului exprimată procentual; 
Npa – număr de plante de floarea-soarelui atacate 

                                                    observate pe fiecare variantă repetiţie;
Ntp – număr de plante de floarea-soarelui analizate 

                                                   pe fiecare variantă repetiţie.
Intensitatea atacului: se calculează conform formulei:

I.A. = Nto/Npa x 100, [%],  unde:
I.A. – intensitatea atacului exprimată procentual; 
Nto – număr total de tulpini de lupoaie determinate 

                                                    pe fiecare variantă repetiţie;
Npa – număr de plante de floarea-soarelui atacate 

                                                    observate pe fiecare variantă repetiţie.



Gradul de atac: se calculează conform formulei:
G.A. = (F.A. x I.A.) : 100, [%],  unde:

G.A. – gradul de atac exprimat procentual;
I.A. – intensitatea atacului cf. formulei de mai sus; 
F.A. – frecvenţa atacului cf. formulei de mai sus; 

Gradul de atac (G.A.) se determină ca valoare medie a celor trei repetiţii.
 Caracterizarea soiului. Interpretarea rezultatelor.
Cazul comportării asemănătoare/identice pe perioada de testare
În  cazul  în  care  soiul  candidat  are  aceeaşi  comportare  în  cei  trei  ani  de 

experimentare se utilizează ca indicator al rezistenţei/sensibilităţii  gradul de atac (G.A %) 
calculat conform formulei (medie cu o zecimală), caracterizarea soiului testat efectuându-se 
conform scării de interpretare de mai jos:

Nr.
crt. G.A. [%] Clasa de interpretare -  caracterizarea 

soiului Acronim Nota 

1 0 Soi foarte rezistent FR 1
2 0,1 – 2,0 Soi rezistent R 2
3 2,1 – 10,0 Soi mediu rezistent spre rezistent MR – R 3
4 10,1 – 30,0 Soi mediu sensibil spre sensibil MS 4
5 30,1 – 50,0 Soi sensibil S 5
6 50,1 – 100 Soi foarte sensibil FS 6

Determinări cantitative şi calitative
La recoltare se fac următoarele determinări:
Umiditatea seminţelor: se determină pe fiecare repetiţie.
Din sămânţa omogenizată se extrage o probă medie de cca 400 gr. Datele obţinute 

se înscriu cu o singură zecimală: 
Ex: umiditate 14,5%           145

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Pentru fiecare probă se vor face două determinări şi se va accepta o diferenţă de 1 
kg între cele 2 determinări.

Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se 
face  media  aritmetică  a  celor  două  determinări,  dacă  diferenţa  dintre  ele  nu  depăşeşte 
0,5 kg/hl.

Determinarea conţinutului  de ulei  în sămânţă. Pentru determinarea conţinutului  de 
ulei se expediază la ISTIS 250 g. sămânţă condiţionată din fiecare variantă, eşantionată şi 
etichetată. Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul 
III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 



Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii,  fiecare din cele două repetiţii având un 
număr de 40 de plante. Distanţele de semănat sunt de 70 cm între rânduri şi 35 cm între 
plante pe rând.

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta  se  aplică  atât  hibridului  candidat  cât  şi  formelor  parentale  ale  acestuia  (linii 
consangvinizate şi/sau hibrizi simpli).

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, atât la hibrid, cât şi în formele parentale, în ambele cicluri de testare. De asemenea, 
determinările se fac prin comparaţie cu cele deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în 
baza de date şi colecţia de referinţă.

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/81/6, CPVO-TP 081/1)

1 Hipocotil: coloraţia antocianică
2 Hipocotil: intensitatea pigmentaţiei antocianice
3 Frunza : mărimea
4 Frunza : culoarea verde
5 Frunza : gofrarea
6 Frunza : dentiţia
7 Frunza : forma secţiunii transversale
8 Frunza : forma limbului la vârf
9 Frunza : urechiuşele

10 Frunza : aripile
11 Frunza : unghiul format între nervurile laterale de la bază
12 Frunza : înălţimea vârfului frunzei comparativ cu inserţia 

peţiolului 
13 Tulpina: pilozitatea la vârf (ultimii 5 cm)
14 Epoca înfloritului
15 Florile ligulate : densitatea
16 Floarea ligulată : forma
17 Floarea ligulată : dispoziţia
18 Floarea ligulată : lungimea
19 Floarea ligulată : culoarea 
20 Floarea tubuloasă : culoarea 
21 Floarea tubuloasă : pigmentaţia antocianică a stigmatului
22 Floarea tubuloasă : intensitatea pigmentaţiei antocianice
23 Floarea tubuloasă : producţia de polen
24 Bracteea : forma
25 Bracteea : lungimea vârfului
26 Bracteea : culoarea verde de pe faţa exterioară
27 Bracteea : poziţia în raport cu capitulul



28 Planta : înălţimea
29 Planta : ramificarea
30 Planta : tipul de ramificare
31 Planta : poziţia naturală a capitulului lateral cel mai înalt în 

             raport cu capitulul central
32 Capitulul : portul 
33 Capitulul : mărimea 
34 Capitulul : forma părţii cu sămânţă
35 Sămânţa : mărimea
36 Sămânţa : forma
37 Sămânţa : grosimea în raport cu lăţimea
38 Sămânţa : culoarea principală
39 Sămânţa : dungi pe margine
40 Sămânţa : dungi între margini
41 Sămânţa : culoarea dungilor
42 Sămânţa : pete pe pericarp 

2.6.2. RICIN – Ricinus communis L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.

Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru ricin sunt grâul şi orzul de toamnă, leguminoasele 

anuale şi prăşitoarele.

Elemente de tehnologie
a) Semănatul
La  ricin,  sămânţa  se  înlocuieşte  anual.  Dată  fiind  germinaţia  epigeică,  o  atenţie 

deosebită va fi acordată adâncimii de semănat, care va fi de 5-6 cm pe solurile grele şi 8-10 
cm pe solurile nisipoase. Numărul de seminţe la cuib este de 2.

b) Lucrările de întreţinere
Răritul  se execută timpuriu, când plantele au înălţimea de 4-5 cm, lăsând o singură 

plantă la cuib.

Irigatul 
Irigatul se execută de 1 – 2 ori cu o normă de udare este de 400-500 m3/ha.
Se irigă înainte de înflorit şi la începutul formării seminţelor.

c) Recoltarea

La ricin recoltarea se face eşalonat pe măsura maturizării tuturor racemelor.
De aceea la ricin se întocmesc 2 fişe cu date de producţie separate şi anume: o fişă 

în care se înregistrează producţia racemului principal şi cea a racemelor secundare care au 
ajuns la maturitate în acelaşi timp cu racemul principal şi altă fişă pentru producţia totală care 
cumulează producţiile din prima fişa cu producţiile realizate din racemele ajunse mai târziu la 
maturitate.

Înainte de recoltare se numără plantele rămase pe parcelă după eliminările frontale şi 
a plantelor vecine golurilor.

Ex: 100 plante          100
Recoltarea  propriu-zisă  începe  când  seminţele  au  ajuns  la  14-16%  umiditate. 

Momentul optim de recoltare se stabileşte pe baza datelor de dinamica umidităţii seminţelor, 



proces care începe când capsulele racemului principal s-au brunificat, ţepii au devenit rigizi, 
iar  sămânţa este  tare  şi  tegumentul  lucios.  Datele  de producţie  se  înscriu  cu  o singură 
zecimală.

Ex: 6,8 kg             68

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Nr. total plante la parcelă ………………………… 116 plante
Nr. plante la parcelă la recoltare ……………....... 100 plante
Nr. de rânduri pe parcelă …………………………  4
Distanţa între rânduri…………..……………..…... 70 cm
Distanţa între plante pe rând…….……………..... 20 cm
Densitatea plantelor la ha………………...….…… 71.429 plante/ha

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Perdelele de protecţie se vor însămânţa cu soiuri cu talie joasă pentru a nu influenţa 
parcelele marginale.

Observaţii în vegetaţie          

Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când când 75% din plante (soiuri) au răsărit. 
Ex: 20.IV        2004

Începutul înfloritului racemului principal: se notează data apariţiei a 10% flori mascule 
şi femele pe racemul principal.

Ex: 26.IV        2604

Începutul înfloritului ultimului racem secundar: se notează data apariţiei a 10% flori 
mascule şi femele pe racemul secundar.

Ex: 25. VI      2506

Maturitatea tehnică: se consideră data la care seminţele au ajuns la umiditatea de 
13%. Dinamica umidităţii se începe în faza de maturitate fiziologică, marcată de următoarele 
aspecte: uscarea frunzelor bazale, uscarea capsulelor, întărirea seminţei, apariţia luciului şi a 
pigmentaţiei pe sămânţă, specifice diferitelor culori, etc.

Ex: 1.IX         0109

Umiditatea în dinamică: se face din 2 în 2 zile pe câte 10 plante din repetiţia a 5-a. Se 
notează  umiditatea  seminţelor  racemului  principal  şi  umiditatea  seminţelor  racemelor 
secundare.

 Numărul mediu capsule pe plantă: se determină la cate 10 plante din 4 repetiţii, iar 
valorile se înscriu cu cifre întregi.

Ex: 80 capsule         80
Determinările se fac în faza de maturitate tehnică.

Greutatea seminţelor pe plantă:  se determină în faza de maturitate. Se analizează 
cate  10  plante  din  4  repetiţii  iar  valorile  obţinute  se  înscriu  în  fişa  de  observaţii,  cu  o 
zecimală.

Ex: 100,5%          1005

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la  secetă. Observaţiile  se fac pe tot  parcursul  perioadei  de vegetaţiei. 

Notările  propriu-zise se fac înainte de înflorit,  în timpul înfloritului  la formarea capsulelor. 



După recoltare se completează informaţiile privind rezistenţa la secetă prin analiza MMB şi 
MHL, iar in final toate notările se corelează cu producţia obţinută.

Scara este prezentată mai jos:
 nota 1 - vegetaţia decurge normal (nu sunt semne  vizibile de suferinţa) 
 nota 3 - au apărut două 2-3 frunze îngălbenite la bază, planta începe să sufere
 nota 5 - frunzele uscate la bază, iar restul şi-au pierdut turgescenţa
 nota 7 - frunzele şi-au pierdut turgescenţa, iar florile încep să avorteze
 nota 9 - întreaga plantă suferă, mărimea racemelor s-a redus la jumatate

  
Rezistenţa  la  arşiţă.Temperaturile  foarte  ridicate  produc  avortarea  florilor  şi  prin 

urmare  apariţia  de  raceme  foarte  laxe,  cu  seminţe  putine.  Pentru  notare  se  va  folosi 
următoarea scară:   

 nota 1 - plantele vegetează normal, racemul este bine acoperit cu capsule

 nota 3
 - axul nu este integral acoperit de capsule,  capsule neuniforme, apar 
capsule fără sămânţă

 nota 5 - capsulele acoperă trei sferturi din ax 
 nota 7 - capsulele acoperă jumătate din ax

 nota 9
- capsule foarte subţiri,  acestea se desprind foarte uşor de pe ax,  iar 
sămânţa este nedezvoltată

Rezistenţa la şiştăvire. Se determină la maturitatea tehnică la câte 10 plante din 2 
repetiţii.  Pentru aceasta se desprind capsulele de pe fiecare plantă, apoi prin apăsare se 
stabilesc casulele fără sămânţă.

Se raportează numărul de capsule şiştave la numărul total de capsule înmulţit  cu 
100. 

Ex: 7%           7

Rezistenţa la cădere. Determinările se fac la maturitatea tehnică pe fiecare repetiţie, 
iar în fişe se trece media obţinută.

Se exprimă procentual plantele căzute/total plante x 100, iar valorile se înscriu cu 
cifre întregi.

Ex: 10%         10

Comportarea la boli şi dăunători
Agenţii patogeni ai ricinului

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Putrezirea plantelor (Pytium butleri) de la răsărire până la 

formarea primelor 
frunze

planta întreagă      
      F% 

Vestejirea plantelor (Fusarium ricini) în faza de plantulă la 
apariţia inflorescenţei; 
la formarea capsulelor

planta întreagă      
      F% 

Mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) în faza de plantulă- 
înflorit-format capsule

planta întreagă      
      F% 

Mana (Phytoptora parasitica) din faza de plantulă 
până la formarea 
capsulelor

Frunzele, 
capsulele F%      I%

Făinarea (Levillula lanata) din faza de plantulă 
până la formarea 
capsulelor

frunzele
F%     I%

        Dăunătorii ricinului 
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Buha verzei (Mamestra brassicae) frunzele         F% 
Omida capsulelor de bumbac 
(Heliothis armigera)

inflorescenţele         F%



Determinări cantitative şi calitative

Determinarea  umidităţii:  după  cântărirea  producţiei  din  fiecare  repetiţie  se  ridică 
probe pentru determinarea umidităţii. Datele obţinute se înscriu cu o singură zecimală.

 Ex: 15,5 %         155

Umiditatea seminţelor recoltate de pe parcelă se determină prin medierea ponderată 
a umidităţilor determinate la seminţele recoltate separat pe racemele principale, respectiv 
secundare, utilizându-se formula: 

(Prp x Urp) x (Prs x Urs) x 100(Prp x Prs)

unde: Prp – producţia racemelor principale/parcelă
          Prs – producţia racemelor secundare/parcelă
          Urp – umiditatea seminţelor racemelor principale/ parcelă
          Urs – umiditatea seminţelor racemelor secundare/ parcelă

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Randamentul. Din  recolta  de  capsule  omogenizate  se  iau  100  grame.  Se  face 
decorticarea, se cântăresc seminţele şi se raportează la 100. Valoarea obţinută se înscrie în 
cifre întregi. Randamentul se efectuează pe fiecare din cele 4 repetiţii.

Ex: 70 randament             70

Determinarea conţinutului de ulei în seminţe. După decapsulare şi omogenizare se 
alcătuieşte o probă de seminţe de 250 g care se trimite la ISTIS (ambalată şi etichetată 
corect). Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimală de examinare este de două cicluri de vegetaţie similare.
Experienţele se organizează într-un singur loc.
Experienţele în câmp trebuie să fie efectuate în condiţii normale de cultură.
Mărimea parcelelor trebuie să fie în aşa fel ca plante sau părţi din plante, să poată fi 

prelevate pentru efectuarea măsurătorilor sau numărătorilor, fără a fi vătămate, în vederea 
observaţiilor  ulterioare,  care  urmează  să  se  efectueze  până  la  sfârşitul  perioadei  de 
vegetaţie.  Fiecare  experienţă trebuie  să  aibe minimum 40 de plante,  care trebuie  să fie 
repartizate în două sau mai multe repetiţii. Nu se pot folosi parcele separate destinate unor 
alte observaţii sau măsurători, decât cele care sunt semănate în condiţii de mediu similare.

Toate observaţiile pentru determinarea distinctivităţii şi stabilităţii trebuie efectuate pe 
20 de plante sau părţi  de plante.  În cazul  părţilor  de plante,  numărul de părţi  de plante 
prelevate de pe fiecare plantă este de 10.

Evaluarea uniformităţii caracterelor se face pe ansamblul parcelei (o evaluare vizuală 
formată pe o singură observaţie făcută pe un grup de plante sau părţi de plantă). Numărul de 
plante sau părţi de plante netipice nu trebuie să depăşească 3 la 100. Observarea plantelor 
net-distincte se face o singură dată asupra întregului  grup de plante.  Pentru caracterele 
măsurabile, gradul admis de variaţie la un soi nu poate depăşi de o manieră semnificativă, 
variaţia constatată la soiurile comparabile deja cunoscute adică de 10 %.



Dacă  variaţia  (uniformităţii)  caracterelor  soiurilor  determinată  în  două  cicluri 
independente de examinare se menţine în limite nesemnificative se consideră că soiul este 
stabil. Atunci când este necesar sau în caz de dubiu, stabilitatea se examinează cultivând o 
generaţie suplimentară şi/sau examinând un nou lot de seminţe cu scopul de a verifica dacă 
prezintă aceleaşi caractere cu materialul transmis iniţial.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

Nr. 
Naţional Caracterul

1 Frunza: mărimea
2 Frunza: număr de lobi
3 Frunza: culoarea
4 Tulpina: prezenţa stratului de pruină
5 Tulpina: gradul de ramificare
6 Tulpina: tipul ramificării
7 Tulpina: tipul internodului
8 Tulpina: numărul internodiilor până la racemul primar
9 Planta: înălţimea
10 Tipul înfloritului: racemul primar
11 Planta: tipul după racem
12 Racemul principal: forma
13 Racemul principal: tipul
14 Fructul: dehiscenţa capsulei
15 Fructul: pericarpul capsulei

2.6.3.  RAPITĂ DE TOAMNĂ ŞI PRIMĂVARĂ PENTRU ULEI – Brassica 
 napus L. partim.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.

Planta premergătoare
Plante  bune  premergătoare  pentru  rapiţă  sunt  mazărea,  borceagul  de  toamnă, 

cartoful, orzul, trifoiul roşu, grâul.
La amplasarea experienţelor cu rapiţă se va avea grijă să se evite monocultura şi să 

se asigure un spaţiu de izolare de 500 m faţă de solele cu rapiţă furajeră. 
 
Elemente de tehnologie
a) Semănatul
Epoca optimă de semănat este 1 – 10 septembrie pentru soiurile de toamnă şi 1 – 10 

martie pentru soiurile de primăvară. Adâncimea de semănat este de 2 – 3 cm.

b)Lucrările de întreţinere
Menţinerea experienţei curată de buruieni este o cerinţă obligatorie şi se realizează 

pe  cale  chimică  şi  manuală.  Pentru  reuşita  experienţelor  în  timpul  vegetaţiei  se  face 
combaterea dăunătorilor. Se aplică tratamente împotriva dăunătorilor. 

c) Recoltarea 
            De obicei rapiţa se recoltează în 2 faze; tăierea plantelor se face în faza de  
maturitate fiziologică,  când seminţele au 18-20% umiditate, urmând să se batozeze când 
seminţele ajung la 10% umiditate.

Testul VAU



Parametrii parcelei experimentale 
- suprafaţa semănată ............................................................. 12 m2

- suprafaţa recoltată ............................................................... 10 m2

- lungimea parcelei semănate …………………………….…… 12 m
- lungimea parcelei recoltate …………………………………… 10 m
- lăţimea parcelei ................................................................... 1 m
- lăţimea recoltată .................................................................. 1 m
- numărul rândurilor semănate ............................................... 8
- numărul rândurilor recoltate ................................................. 8
- densitatea plantelor la m2 …………………………………..… 80
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze 

Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, fiind răsărite 75% din 
plante 

Ex:  18 IX           1809

Începutul înfloritului: se consideră data la care 10% din plante au înflorit 
Ex: 15. V            1505 

Sfârşitul  înfloritului: se notează data la care 75% din plante au înflorit 
Ex: 30. V            3005

Maturitatea tehnică: se notează data la care umiditatea seminţelor a ajuns la 10% 
Ex: 10 .VI           1006

Desimea plantelor:  se determină la  soiurile  semănate în toamnă după răsărire, în 
primăvară şi la recoltare. La soiurile de primăvară se determină după răsărire şi la recoltare. 
Se foloseşte rama metrică.

Determinările  de  umiditate  se  încep  în  faza  de  maturitate  fiziologică  (16-18% 
umiditate) caracterizată prin uscarea frunzelor, când tulpina capătă culoare închisă, silicvele 
de la bază se brunifică, sămânţa este maronie şi capătă un luciu specific.

Analizele de umiditate se fac din 2 în 2 zile,  în repetiţia a 5-a până când fiecare 
variantă atinge valoarea de 10% umiditate.

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa  la  iernare. Se  determină  pentru  rapiţa  de  toamnă.  Se  determină  prin 

raportarea numărului de plante existente în primăvară la reluarea vegetaţiei, la numărul de 
plante înregistrate toamna la încetarea vegetaţiei. Determinările se fac cu rama metrică în 
toate cele 4 repetiţii, după care se face media statistică. În funcţie de procentul de plante 
pierite în timpul iernii se acordă note utilizând următoarea scară:

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 
nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se determină prin raportarea numărului de plante 
existente  în  primăvară,  la  cele  de  toamnă  în  funcţie  de  procentul  de  plante  pierite. 
Determinările  se fac cu rama metrică  în toate cele  4 repetiţii,  după care se face media 
statistică. Se acordă note utilizând următoarea scară:

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 



nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Rezistenţa  la  secetă. Se apreciază pe toată perioada de vegetaţie,  avându-se în 
vedere  toate  modificările  suferite  de  plante  cum  sunt:  uscarea  frunzelor,  pierderea 
turgescenţei  acestora,  gradul  de  fructificare,  mărimea  seminţelor  corelate  cu  MMB  şi 
producţia obţinută.

Notarea se va face în funcţie de uscarea frunzelor, îngălbenirea şi uscarea tulpinilor, 
înainte de înflorit şi se va folosi următoarea scară:

 nota 1 - uscarea frunzelor pe 2-3 cm de la colet
 nota 3 - uscarea frunzelor pe 5-8 cm de la colet
 nota 5 - uscarea frunzelor pe 9-15 cm de la colet
 nota 7 - uscarea frunzelor pe 16-25 cm de la colet, iar tulpina este mai mult de 

jumătate  îngălbenită
 nota 9 - frunzele sunt în totalitate uscate, iar tulpina îngălbenită pe toată lungimea 

Rezistenţa  la  cădere. Se  apreciază  vizual  pe  toate  repetiţiile,  dar  determinările 
propriu-zise se fac în două repetiţii înainte de recoltare prin numărarea plantelor căzute la m2 

şi raportarea lor la numărul de plante existente. Pentru calcul se utilizează formula:

N
n 100⋅

         unde    n = nr. plante căzute

         N = nr. total de plante/m2

Procentul de plante căzute se înscrie în cifre întregi. 
Ex: 18%             18

Rezistenţa la scuturare. Se apeciază după numărul de silicve deschise înainte de 
recoltare. 

Pentru  determinarea  pierderilor  prin  scuturare  se  vor  analiza  câte  10  plante  din 
repetiţia 5.

În funcţie de de procentul de pierdere se vor acorda note după următoarea scară:
nota 1 - Silicve deschise între   0-2%
nota 3 - Silicve deschise între   3-10%
nota 5 - Silicve deschise între 10-15%
nota 7 - Silicve deschise între 15-20%
nota 9 - Silicve deschise peste 20%

Comportarea la boli şi dăunători

Agenţii patogeni ai rapiţei

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Făinarea (Erysiphe communis) în faza de rozetă şi 

la înflorit
planta întreagă F%        I% 

Fusarioza sau mucegaiul alb 
(Fusarium brassicae)

până la înflorit planta întreagă      F% 

Pătarea neagra a tecilor 
(Alternaria brassicae)

după formarea 
silicvelor

silicvele      F% 

Mozaicul frunzelor (Savoia napi) la înflorit planta întreagă F%        I% 
Putrezirea albă a tulpinilor 
(Sclerotinia sclerotiorum)

de la formarea 
tulpinii până la 
înflorit

planta întreagă      F% 

        Dăunătorii rapiţei 
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Gândacul lucios (Meligethes aeneus) la înflorit bobocii şi organele 

florale
F% 



Gândacul roşu al rapiţei 
(Entomoscelis adonidis)

primăvara frunzele şi plantuţele F% 

Viespea rapiţei (Athalia colibri) mai frunzele F% 
Puricele negru al rapiţei (Phyllotreta 
atra)

primăvara frunzele F% 

Determinări cantitative şi calitative

Determinarea producţiei
Producţiile cântărite pe fiecare parcelă se înscriu cu o singură zecimală.  
Ex: 4,9 kg               49

Umiditatea  se  determină  pe  fiecare  repetiţie  şi  variantă  în  momentul  cântăririi 
producţiei. Se înregistrează cu o singură zecimală.

Ex: 12,5%         125
  

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Determinarea conţinutului de ulei. Din sămânţa omogenizată pe fiecare variantă se 
extrage o probă medie de 250 g care se trimite la ISTIS, pentru determinarea conţinutului în 
ulei, acid erucic şi glucozinolaţi. . Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt 
prezentate în capitolul III.

2.6.4.  ŞOFRĂNEL – Carthamus tinctorius L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe

Plante premergătoare
Plante bune premergătoare pentru şofrănel sunt leguminoasele pentru boabe, grâul 

şi porumbul.

Elemente de tehnologie
a) Semănatul 
Epoca optimă de semănat este ultima decadă a lunii martie. 
Adâncimea de semănat este de 5 cm.

b) Lucrările de întreţinere  
Menţinerea experienţei curată de buruieni este o cerinţă obligatorie şi se realizează 

prin aplicarea de ierbicide specifice tipului de buruiană şi prin praşile manuale. Pentru reuşita 
experienţelor  în  timpul  vegetaţiei  se  face  combaterea  dăunătorilor.  Se  aplică  tratamente 
împotriva musculiţei şofrănelului. 

c)  Şofrănelul se recoltează în faza de maturitate fiziologică când seminţele au 18-
20%, urmând să se batozeze când seminţele au 10  - 11% umiditate.

Se trece suprafaţa parcelei (20 m2).  
Ex: 20 m2                 20    

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale 
- suprafaţa parcelei semănate ……………………………………… 22 m2

- suprafaţa parcelei recoltate ……………………………………….. 20 m2



- densitatea plantelor la m2 ……………………………………..….… 200
- distanţa între rânduri ………………………………………….......... 50 cm
- distanţa între plante/rând …………………………………………... 10 cm
- nr. de rânduri/parcelă ………………………………………………..   4

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze 
Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, fiind răsărite 75% din 

plante 
Ex:  18 IV            1804

Începutul înfloritului: se consideră data la care 10% din plante au înflorit 
Ex: 17 VII            1407
 

Sfârşitul  înfloritului: se notează data la care 75% din plante au înflorit 
Ex: 29 VII            2907

Maturitatea tehnică: se notează data la care umiditatea seminţelor a ajuns la 10% 
Ex: 14 VIII           1408

Determinările  de  umiditate  se  încep  în  faza  de  maturitate  fiziologică  (16-18% 
umiditate).

Analizele de umiditate se fac din 2 în 2 zile în repetiţia a 5-a, până când fiecare 
variantă atinge valoarea de 10% umiditate.

Desimea  plantelor:  se  determină  primăvara  după  răsărirea  plantelor  (numărul  de 
plante la m.p.). 

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se determină prin raportarea numărului de plante 

existente în primăvară faţă de cele răsărite în toamnă. Determinările se fac cu rama metrică 
în toate cele 4 repetiţii după care se face media aritmetică. Se determină procentul de plante 
dispărute peste iarnă.

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 
nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Rezistenţa  la  secetă. Se apreciază pe toată perioada de vegetaţie,  avându-se în 
vedere  toate  modificările  suferite  de  plante  cum  sunt:  uscarea  frunzelor,  pierderea 
turgescenţei acestora, gradul de fructificare şi mărimea seminţelor. 

Notarea se va face în funcţie de uscarea frunzelor, îngălbenirea şi uscarea tulpinilor, 
înainte de înflorit şi se va folosi următoarea scară:

 nota 1 - uscarea frunzelor pe 2-3 cm de la colet
 nota 3 - uscarea frunzelor pe 5-8 cm de la colet
 nota 5 - uscarea frunzelor pe 9-15 cm de la colet
 nota 7 - uscarea frunzelor pe 16-25 cm de la colet, iar tulpina este mai mult de 

jumătate  îngălbenită
 nota 9 - frunzele sunt în totalitate uscate, iar tulpina îngălbenită pe toată lungimea 

Rezistenţa  la  cădere. Se  apreciază  vizual  pe  toate  repetiţiile,  dar  determinările 
propriu-zise se fac în două repetiţii înainte de recoltare prin numărarea plantelor căzute la m2 

şi raportarea lor la numărul de plante existente. Pentru calcul se utilizează formula:

Plante căzute % =
N

n 100⋅
         unde    n = nr. plante căzute

               N = nr. total de plante/m2



Procentul de plante căzute se înscrie în cifre întregi. 
Ex: 18%             18

Rezistenţa la şiştăvire - se determină la recoltare înainte de condiţionarea  seminţelor 
pe fiecare variantă.

Se face o probă medie,  din care se extrag 400 seminţe,  se aleg seminţele seci, 
şiştave, iar numărul acestora se raporteză la numărul iniţial de seminţe.

Ex: 18%             18

Comportarea la boli şi dăunători
                                                                                                                               

Agenţii patogeni ai şofrănelului

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Făinarea şofrănelului (Erysiphe 
cichoracearum)

în timpul vegetaţiei frunzele F%        I% 

Rugina şofrănelului (Puccinia 
carthami)

în timpul vegetaţiei frunzele F%        I% 

Pătarea brună a frunzei de şofrănel 
(Ramularia carthami)

în timpul vegetaţiei frunzele F%        I% 

Macrosporioza frunzelor de şofrănel 
(Macrosporium carthami)

în timpul vegetaţiei frunzele F%        I% 

         Dăunătorii şofrănelului
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Musculiţa şofrănelului (Achanthiophili  
helianthi)

la fructificare capitule şi achene F%

Determinări cantitative şi calitative

Determinarea producţiei
Producţiiile cântărite pe fiecare parcelă se înscriu în cu două zecimală.  
Ex: 4,95 kg               495
Se calculează apoi producţia totală, precum şi semnificaţiile. 

Umiditatea se  determină  pe  fiecare  repetiţie  şi  variantă  în  momentul  cântăririi 
producţiei. Se înregistrează cu o singură zecimală.

Ex: 12,5%         125
  

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Determinarea conţinutului de ulei. Din sămânţa omogenizată pe fiecare variantă se 
extrage o probă medie de 250 g care se trimite la ISTIS, pentru determinarea conţinutului în 
ulei. Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 



Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.

Durata minimă de teste ar trebui să fie în mod normal,  două perioade similare în 
creştere. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 300 de plante de care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante 

Pentru evaluarea uniformităţii  ar  trebui  să fie aplicată pe o populaţie  standard de 
0,5%, cu o acceptare a probabilităţii  de cel puţin 95%.  În cazul unui eşantion de 300 de 
plante numărul maxim de off-tipuri de permise ar fi 4.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului UPOV - TG/134/3)

1 Prima frunză: lungimea limbului
2 Prima frunză: lăţimea limbului
3 Prima frunză: raport lungime/lăţime
4 Prima frunză: lungimea peţiolului
5 Prima frunză: număr de spini
6 Prima frunză: dentiţia
7 Planta: înălţimea (la 15 zile după răsărire)
8 Epoca înfloritului (50% din plante cu cel puţin o inflorescenţă 

deschisă)
9 Planta: înălţimea inserţiei primei ramificaţii (plecând de la sol)

10 Planta: înălţimea
11 Planta: lungimea ramurii principale celei mai lungi
12 Petala: culoarea
13 A şasea frunză: culoarea verde
14 A şasea frunză: lungimea frunzei
15 A şasea frunză: lăţimea frunzei
16 A şasea frunză: raportul lungimea/lăţimea limbului 
17 A şasea frunză: forma
18 A şasea frunză: numărul spinilor 
19 A şasea frunză: dentiţia
20 Capitulul: lungimea bracteei mijlocii
21 Capitulul: lăţimea bracteei mijlocie
22 Capitulul: raportul lungime/lăţime al bracteei mijlocii
23 Capitulul: numărul spinilor pe bracteea mijlocie
24 Petala: schimbarea culorii
25 Sămânţa: MMB
26 Sămânţa: mărimea
27 Sămânţa: culoarea



28 Sămânţa: conţinutul de ulei
29 Sămânţa: procentajul de acid oleic

2.6.5.  IN PENTRU ULEI – Linum usitatissimum L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.

Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru in sunt cerealele păioase şi porumbul. 

Elemente de tehnologie
a) Semănatul
Semănatul  se  execută  primăvara  timpuriu  imediat  ce  se  poate  intra  în  teren, 

acordându-se o mare atenţie pregătirii patului germinativ. 
Adâncimea de semănat  este de  2-3 cm. 

b) Lucrări de întreţinere
Se va acorda o atenţie deosebită fertilizării echilibrate.
În cadrul lucrărilor  de întreţinere un loc important îl  ocupă combaterea crustei  (cu 

tăvălugul  cu  cuie  sau  grapa  stelată)  şi  a  buruienilor  prin  toate  mijloacele  (manuale  şi 
mecanice).

Este  obligatorie  combaterea  dăunătorilor  şi  se  execută  în  momentul  depistării 
acestora (purici, păduchele negru, molia capsulelor tripşi).

a) Recoltarea
Inul pentru ulei se recoltează când seminţele au ajuns la 15-16% umiditate. Dacă 

recolatrea se face în două faze,  aceasta poate fi  declanşată când seminţele au 18-20% 
umiditate.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ........................................................................ 12 m2

- suprafaţa recoltată .......................................................................... 10 m2

- lungimea parcelei semănate ……………………….………………… 12 m
- lungimea parcelei recoltate …………………………….……………. 10 m
- lăţimea parcelei ..............................................................................  1 m
- lăţimea recoltată .............................................................................  1 m
- numărul rândurilor semănate ..........................................................  8
- numărul rândurilor recoltate ............................................................  8
- distanţa între rânduri ....................................................................... 12.5 cm
- densitatea plantelor (plante/m2) ……………………………..………. 900
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Obeservaţii de vegetaţie
Principalele fenofaze 
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit.
Ex: 5 IV              0504

Începutul înfloritului: se notează în coloana 39 când 10% din plante au început să 
înflorească

Ex: 5 V               0505

Sfârşitul înfloritului: se notează când 75% din plante şi-au încheiat înfloritul
Ex: 25 V             2505

Maturitatea  tehnică: corespunde  cu  ultima  dată  din  dinamică,  când  soiul  a  atins 
umiditatea de 10% 



Ex: 10 VII           1007

Momentul  începerii  determinărilor  de  dinamică  este  când  sămânţa  are  15-16% 
umiditate;  acesta  corespunde  cu  maturitatea  fiziologică  marcată  prin  uscarea  frunzelor, 
tulpina se colorează în galben, capsulele capătă o culoare maronie, iar la presare se desfac 
uşor, sămânţa se desprinde uşor din loje şi capătă o culoarea specifică soiului. Determinările 
de umiditate (dinamica) se fac din 2 în 2 zile. Dinamica se face în repetiţia a 5-a recoltând pe 
diagonală plantele din 3-4 puncte (câte un sfert de m2).

Desimea plantelor:  se determină primăvara după răsărirea plantelor.  Se foloseşte 
rama metrică.

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea 

înghetului  şi  se exprimă în note de la 1 la 9.  Determinările  se fac cu rama metrică prin 
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se 
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din  
plante au pierit.

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 
nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Ex: nota 2                2

Rezistenţa la secetă. Observaţiiile se fac pe toată durata perioadei de vegetaţie luând 
în consideraţie următoarele modificări ale plantelor: reducerea ritmului de creştere, uscarea 
frunzelor,  reducerea  numărului  de  ramificaţii,  de  flori,  avortarea  acestora,  reducerea 
numărului de capsule, etc. 

Aprecierea se face utilizând următoarea scară:
nota 1 - frunzele sunt arse pe 2-3 cm de la bază 
nota 3 - frunzele sunt arse pe 5-8 cm de la bază 
nota 5 - frunzele sunt arse pe 9-15 cm de la bază 
nota 7 - frunzele sunt arse pe 16-25 cm de la bază şi tulpina este galbenă 
nota 9 - frunzele s-au uscat complet, iar tulpina este îngălbenită pe toată lungimea 

Rezistenţa la arşiţă. Temperaturile ridicate duc la apariţia unor fenomene care se 
aseamănă cu cele provocate de secetă.
Pentru a nota acest fenomen se va lua în considerare în special avortarea florilor, formarea 
capsulelor şi a seminţei. În acest sens, în fiecare repetiţie se notează 10 plante la care se 
determină de nr. de flori din 2 în 2 zile la orele 9 dimineaţă (marcarea plantelor se face prin 
legare cu fire colorate). Plantele se aleg cam la jumătatea repetiţiei şi se marchează la rând. 
Aprecierea se face pe ansamblul repetiţiei, dar materializarea prin notare se face la plantele 
marcate folosind următoarea scară:

nota 1 - din nr. total de flori 1-2 sunt avortate 
nota 3 - din nr. total de flori 4-5 sunt avortate 
nota 5 - din nr. total de flori 7-10 sunt avortate 
nota 7 - florile din vârful inflorescenţei nu se mai deschid, iar din cele înflorite 

15-20 cm au căzut 
nota 9 - au căzut peste 25 de flori, iar capsulele formate sunt subdimensionate 
Ex: nota 3             3  

Rezistenţa la şiştăvire: se determină la recoltare înainte de condiţionarea seminţelor. 
Pentru aceasta se alcătuieşte o probă medie din care se extrag 400 de seminţe numărate la 



rând. Din cele 400 de seminţe se separă cele şiştăvite, se cântăresc, iar procentul obţinut se 
înscrie în coloana 31 cu cifre întregi. 

Ex: 15%                 15 
 

Rezistenţa la cădere: se determină în 2 repetiţii înainte de recoltat pe suprafeţe de 
câte 1 m 2  prin numărarea tuturor plantelor care au căzut. Pentru calcul se foloseşte formula: 

Rezistenţa la cădere % = 
N

n 100⋅
       unde       n = nr. plante căzute

                                                                                      N = nr. total de plante/m2

Comportarea la boli şi dăunători
Observaţiile se fac în diferite faze de vegetaţie a plantelor. 

Agenţii patogeni ai inului pentru ulei

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină
F% I%

Arsura inului (Olpidiaster radicis) în faza de plantulă (în 
timpul răsăritului şi în 
următoarele 25 zile)

planta întreagă     
   F%

Putregaiul plantelor (Pythium de 
baryanum)

în faza de plantulă (în 
timpul răsăritului şi în 
următoarele 25 zile)

planta întreagă     
   F%

Făinarea inului (Oidium lini) în perioada 
premergătoare şi în 
timpul înfloritului

frunzele
F%      I% 

Rugina inului (Melampsora lini) în faza de înflorire frunzele şi 
tulpinile F%      I% 

Antracnoza inului (Colletotricum lini) în faza de plantulă, în 
timpul înfloritului, în 
timpul coacerii galbene

planta întreagă
F%      I% 

Vestejirea fuzariană (Fusarium lini) în faza de plantulă până 
la apariţia celei de a 3-5 
perechi de frunze; înflorit 
maturitate fiziologică

planta întreagă     
    F%

Mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) în perioada de maturare 
a inului

planta întreagă     
    F%

Dăunătorii inului pentru ulei
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Puricele inului (Aphtona euphorbiae) răsărire frunzele     F%
Tripsul inului (Thrips linarius) frunze, flori, fructe

Determinări cantitative şi calitative

 Determinările de umiditate se încep în faza de maturitate fiziologică,  aceasta fiind 
marcată  de  brunificarea  capsulelor,  uscarea  întregii  plante.  Seminţele  capătă  culoarea 
castanie, sunt lucioase şi rezistă la apăsare.

Înainte de recoltare se fac eliminările  de la capetele parcelei  (2 m2)  şi  se înscrie 
suprafaţa parcelei de 20 m2 . 

 Se cântăreşte producţia realizată pe fiecare repetiţie şi se înregistrează cu o singură 
zecimală 

Ex: 6,5 kg            65

  Se determină umiditatea pe repetiţii odată cu cântărirea producţiei. Datele se trec cu 
o singură zecimală. 

Ex: 12,5%          125



Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Determinarea  conţinutului  de  ulei. Din  proba omogenizată  pe fiecare  variantă,  se 
extrage o probă de 250 g. şi se trimite la ISTIS. Determinările fizico-chimice şi biochimice de 
laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 500 de plante, reprezentat de 100 de elite. O elită este reprezentată de o plantă 
elită. Distanţele de semănat sunt de 25 cm între rânduri, fiecare rând fiind reprezentat de 
seminţele aflate pe o “elită” .

Cantităţile  de seminţe necesare efectuării  testelor  sunt  stablilite  conform normelor 
CPVO (Community Plant Variety Office) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte în 
termenele stabilite de către ISTIS şi aprobate de către Ministerul Agriculturii. Sămânţa este 
trimisă  netratată,  pentru  o  bună  determinare  a  rezistenţelor  în  faţa  potenţialilor  agenţi 
patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de maxim 5 % prin metoda de 
testare COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este 
comparat. 

Uniformitatea este evaluată prin observare vizuală şi detectarea de off-tipuri. Numărul 
de off-tipuri într-un eşantion de 500 de plante sau părţi de plante nu ar trebui să depăşească 
9  în  500  de populaţie  standard  (de 1% cu o  probabilitate  de acceptare  de ≥  95%);  cu 
excepţia caracteristicii “evaluare soiuri albe / colorate” în cazul în care numărul de off-tipuri 
într-un eşantion de 500 de plante sau părţi de plante nu trebuie să depăşească 2 în 500 de 
populaţie standard (de 0,1%, cu o acceptare probabilitate de ≥ 95%).

Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG/36/6, CPVO-TP 057/1)

1 Petalele:culoarea în stadiul de buton floral
2 Data începutului înfloritului (prima floare la 10% din 

plante)
3 Planta: înălţimea naturală, inclusiv ramificaţiile
4 Floarea: mărimea corolei (la începutul înfloritului)
5 Floarea: lungimea petalei
6 Floarea: lăţimea



7 Floarea: raportul dintre lungime şi lăţime 
8 Floarea: culoarea mijlocului corolei
9 Floarea: forma mijlocului corolei

10 Petala: culoarea corolei
11 Stamina: culoarea filamentului
12 Anterele: culoarea la dezvoltarea deplină
13 Stilul: culoarea de bază
14 Capsula: ciliaţia falselor septe
15 Capsula: mărimea
16 Capsula: lungimea
17 Capsula: lăţimea
18 Capsula: raportul lungime/lăţime
19 Tulpina: lungimea fără ramificaţii
20 Tulpina: lungimea de la cotiledon la ultima capsulă
21 Sămânţa: masa a o mie de seminţe
22 Sămânţa: culoarea

2.6.6.  ALUNE DE PĂMÂNT – Arachis hypogaea L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele.

Elemente de tehnologie
a) Sămânţa şi semănatul
Înainte  de  semănat  sămânţa  se  decojeşte  şi  se  tratează  cu  insectofungicid. 

Tratamentul se face cu toată atenţia pentru a preveni impurificarea soiurilor şi distrugerea 
membranei care acoperă cotiledoanele. Numărul de seminţe la cuib este de 2.

Epoca optimă de semănat depinde de umiditatea în sol la adâncimea de semănat 
care trebuie să fie de 14 – 150C cu tendinţă de creştere. 

Adâncimea de semănat este de 5-6 cm. 

b) Lucrări de întreţinere
Bilonarea  se face manual  sau mecanic  cu prăşitoarea sau cultivatorul  echipat  cu 

corpuri de rariţă, la începutul înfloritului şi se repetă de câte ori este nevoie, aceasta fiind 
lucrarea determinantă  în formarea păstăilor.  Bilonul  se face din  pământ  bine mărunţit  şi 
reavăn, care permite pătrunderea cu uşurinţă a ginoflorilor în sol.

Irigatul se  aplică  de  4-8  ori  cu  norme  mici  de  udare  (300-400  m3/ha) pentru 
menţinerea solului în stare reavănă.

c)  Recoltarea se începe în faza de maturitate fiziologică caracterizată prin uscarea 
frunzelor de la bază şi îngălbenirea întregii tufe. Când vegetaţia se prelungeşte, momentul 
recoltării  se  stabileşte  în  funcţie  de  scăderea  temperaturilor  medii  zilnice  (sub  optim), 
calendaristic însemnând pentru zona de sud 20-30 septembrie.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
- nr. de plante semănate pe parcelă  ……..………………………… 116



- nr. de plante recoltate pe parcelă  ……………..……………..…… 100
- densitatea plantelor la m2 ……………………………………..….… 12,5
- distanţa între rânduri ………………………………………….......... 50 cm
- distanţa între plante/rând …………………………………………... 20 cm
- nr. de rânduri/parcelă ………………………………………………..   4

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, plantele fiind răsărite 

în proporţie de 75% 
Ex: 15 V            1505

Începutul înfloritului: se notează data la care 10% din plante au înflorit  
Ex: 26 VI            2606

Sfârşitul înfloritului; se notează data la care 75% din plante au înflorit  
Ex: 20 VIII          2008

Uscarea frunzelor (fiziologică): se notează data când frunzele de la bază s-au uscat 
Ex: 20 IX             2009

Maturitatea tehnică: corespunde cu data la care frunzele s-au îngălbenit şi au început 
să se usuce. În situaţia în care vegetaţia se prelungeşte (fiind pericol de venirea brumelor) 
data maturităţii se completează cu data  la care s-a făcut recoltatul.

Însuşiri fiziologice
În  condiţii  de temperaturi  excesiv  de ridicate  pot  apărea şi  la  alunele  de pământ 

fenomene  de  avortare  a  florilor,  de  pierderea  turgescenţei  frunzelor,  de  deshidratarea 
ginoforilor etc.

Rezistenţa la secetă: se va face în felul următor:
- când funzele de la bază s-au îngălbenit (2-5), iar planta nu şi-a pierdut 
turgescenţa ……………………………………………………………………… nota 1
- când în timpul amiezei planta prezintă aspectul de slabă ofilire ………… nota 3
- când plantele nu mai sunt turgescente, iar vârful ramificaţiilor rămâne 
aplecat pe o perioadă mai lungă ……………………………………………… nota 5
-  întreaga  plantă  este  ofilită,  frunzele  se  răsucesc  imediat  ce  începe 
creşterea temperaturii, vârfurile ramificaţiilor rămân aplecate şi în timpul 
nopţii …………………………………………………………………………….. nota 7
- când procesul de uscare a frunzelor este avansat, iar ramificaţiile sunt 
(şi rămân peste noapte) aplecate aproape de sol ………………………….. nota 9

Aprecierile şi notările se fac în timpul înfloritului până în jurul datei de 10 august. 

Comportarea la boli 
Pentru  aprecierea  rezistenţei  la  boli  se  au  în  vedere  următorii  agenţi  patogeni. 

Notarea se face în repetiţia cu cel mai mare grad de atac.
                                                                                                                               

Agenţii patogeni ai alunelor de pământ

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Pătarea brună a frunzelor 
(Mycosphaerella arachidicola)

perioada formării 
păstăilor

păstăile F%         I%

Putrezirea tulpinilor (Sclerotium 
rolfesii)

din faza de plantuţă 
până la formarea 
păstăilor

planta întreagă     F% 

Putrezirea plantelor şi păstăilor 
(Rizochtonia solani)

în faza de plantuţă şi 
după fructificare

planta întreagă    F%



Determinări cantitative şi calitative

Înainte de recoltare se execută:
a) eliminarea plantelor de la capul rândurilor şi numărarea celor recoltabile. Datele se 

înscriu în cifre întregi. 
Ex: 100              100
b) înregistrarea producţiei pe fiecare repetiţie şi variantă.
Cântărirea se face după 1-5 zile de cosire a păstăilor. Producţia se notează în cu o 

zecimală
Ex: 12,5 kg             125
c) determinarea umidităţii: pentru aceasta se fac probe medii pe repetiţii şi variante. 

Determinarea se face cu umidometru.
Ex: 30,5 %              300

d)  randamentul:  sămânţa  recoltată  de  pe  fiecare  repetiţie  şi  variantă  se 
omogenizează şi se constituie o probă medie, din care se extrag 100 g. Se decojesc şi se 
cântăresc seminţele; se raportează la 100. Datele se înscriu în cifre întregi.  

Ex: 71%                   71
e) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 

exprimă în grame. 
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 

care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

f)  Masa  hectolitrică  (MHL):  se  determină  după  recoltare  pentru  fiecare  soi.  Se 
exprimă  în  kg,  fără  zecimale.  Determinarea  se  efectuează  similar  cu  cea  prezentată  la 
pagina 33 din prezentul ghid.

g) determinarea uleiului şi conţinutului de proteină: pentru efectuarea acestor 
analize se alcătuiesc probe de cca 300 g păstăi, pe fiecare variantă, care se expediază la 
ISTIS. Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimă a testului ar trebui să fie în mod normal de două cicluri de creştere 
sau doi ani. Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în 
care orice caracteristici importante ale unui soi nu poate fi văzut la acel loc, soiul poate fi 
testat într-un loc suplimentar.

În cazul în care testele sunt efectuate la un singur centru de testare, ar trebui să 
existe la cel puţin două repetiţii. Pentru evaluarea stabilităţii, seminţelor livrate de solicitant în 
ani diferiţi ar trebui comparate. parcele individuale necesare pentru scopuri speciale trebuie 
să fie cultivate în funcţie de anumite cerinţe. 

Testele ar trebui să fie realizate în condiţii normale de asigurarea condiţiilor optime de 
creştere. Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi din 
plantele  pot  fi  îndepărtate  pentru  măsurarea  şi  numărarea  lor  fără  a  aduce  atingere 
observaţiilor care trebuie să fie făcute până la sfârşitul perioadei de vegetaţie. Ca o minim, 
fiecare test ar trebui să includă un total de     60 de plante care ar trebui să fie împărţite între  
două sau mai multe repetiţii. Parcele separate pentru observarea şi de măsurare caracterelor 
pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse la exact aceleaşi condiţii de mediu.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG 093/3)

Nr. Specificare



1 Planta: portul la înflorire
2 Soiuri culcate: Tulpina principala: Portul
3 Soiuri culcate: Ramificatiile laterale: Portul
4 Planta: ramificatia

    5 Epoca de maturitate (pentru prelucrare industriala)
6 Foliolele: talia
7 Foliolele: culoarea

8    Florile: distributia generala
9 Florile: distributia pe tulpina principala

10 Pastaia: gâtuituri
11 Pastaia: textura suprafetei
12 Pastaia: numar de boabe
13 Pastaia: proeminenta ciocului
14 Pastaia: forma ciocului
15 Samânta: culoarea tegumentelor semintelor netratate
16 Soiuri monocromr:Samânta: culoarea tegumentelor semintelor netratate
17 Samânta: forma
18 Samânta: talia
19 Samânta: MMB
20 Samânta: durata repausului germinativ
21 Samânta: procentajul de coaja
22 Rezistenta la putregaiul pastaii (Thielaviopsis  basicola)
23 Rezistenta la rugina (Puccinia arachielis)

2.6.7.  DOVLEAC PENTRU SĂMÂNŢĂ – Cucurbita maxima Duchesne

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.

Parametrii parcelei experimentale
Nr. de plante la semănat ………..……………… 16
Nr. de plante la recoltat ……….……………….. 16
Distanţa între rânduri …………………………… 0,8 m
Distanţa plantelor pe rând ……………………… 1,4 m
Densitatea plantelor la ha………..……………… 8925

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru dovleac sunt cerealele păioase.

Elemente de tehnologie
a) Sămânţa şi semănatul
Înainte de semănat sămânţa se tratează împotriva atacului de dăunători. Numărul de 

seminţe la cuib este de 2 – 3.
Adâncimea de semănat este de 5-6 cm. După semănat se face o uşoară tasare a 

solului.

b) Lucrări de întreţinere 

Fertilizarea la cuib cu îngrăşăminte de tipul NPK 1:2:1 dă cele mai bune rezultate. În 
lipsa acestora se pot aplica (la cuib) 2 kg de mraniţă la care se adugă 4-5 g de superfosfat şi 
2-3 g sare potasică.

Răritul. Primul rărit se aplică la praşila întâia, iar ultimul, când plantele au 4 frunze 
adevărate. În final se lasă o singură plantă la cuib.



Irigatul se face numai în condiţii de secetă prin aplicarea unor cantităţi mici de apă.

c) Recoltarea 
Recoltarea  se  execută  în  2-3  etape,  pe  măsura  ajungerii  fructelor  la  maturitate.
Recoltarea  eşalonată  este  obligatorie,  iar  întârzierea  acesteia  duce  la  încolţirea 

seminţelor în fruct.

Testul VAU

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit. 
Ex: 28.IV         2804

Data începerii înfloritului florilor femele: se notează când 10% din plante au o floare 
deschisă. 

Ex: 10 V          1005

Data apariţiei florilor mascule: se notează când la 10% din plante a apărut o floare.
Ex: 10 V          1005

Sfârşitul  înfloritului:  se  notează  când  peste  75%  din  plante  nu  mai  prezintă  flori 
deschise. Notarea se face separat pentru plantele femele şi mascule. 

Maturitatea  tehnică: se notează  data  când  primul  fruct  din  parcela  experimentală 
prezintă  peduncul  lignificat,  epiderma  întărită  şi  culoarea  specifică  soiului  ajuns  la 
maturitatea fiziologică. 

Ex: 20 VIII       2008

Caractere morfologice
Numărul  de flori  femele  pe plantă:  se notează în  timpul  înfloritului  şi  se  exprimă 

procentual. Observaţia se execută pe 10 plante.
Ex: 11 %                 11

Numărul mediu de fructe pe plantă:  se stabileşte prin raportarea numărului total de 
fructe pe parcelă la numărul de plante recoltabile. Se notează cu cifre întregi. Observaţia se 
execută pe 10 plante.

Ex: 12 fructe            12

Procentul de seminţe îmbrăcate:  deşi sămânţa este golaşă din cauza impurificărilor 
pot apărea şi seminţe îmbrăcate. În această situaţie se fac determinări pe fiecare repetiţie, 
analizând câte 100 seminţe, în total 430 şi se exprimă procentual. Datele se înscriu cu cifre 
întregi: 

Ex: 7%                    7
Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă:  se urmăreşte în întreaga perioadă de vegetaţie ţinând cont de 

modificările plantei privind turgescenţa frunzelor, îngălbenirea şi uscarea acestora. 
Se apreciază în note, folosind următoarea scară: 
nota 1 - când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3 - când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5 - când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 7 - când 75% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit

Rezistenţa  la  arşiţă. Temperaturile  ridicate  produc  o  deshidratare  pronunţată  a 
plantelor  cu urmări negative asupra producţiei.  Plantele au aspect de ofilire,  florile nu se 
deschid, se usucă şi cad, iar în final frunzele  îşi pierd turgescenţa şi fructele rămân mici.

Pentru notarea acestei însuşiri se va folosi următoarea scară: 



-  frunzele  de bază au început  să se îngălbenească,  iar  plantele  nu 
prezintă nici un simptom de ofilire ………………………………………… nota 1
- în timpul zilei frunzele îşi pierd turgescenţa, dar tija rămâne dreptă ….. nota 3
- 3-4 frunze de la bază sunt uscate, iar restul sunt  ofilite, dar cu putere 
de revenire …………………………………………………………………... nota 5
- 4-5 frunze sunt uscate, iar restul sunt deshidratate şi cu limbul mult 
aplecat ………………………………………………………………………… nota 7
- frunze sunt ofilite, tija şi-a pierdut turgescenţa şi se frânge, iar florile 
au început să se usuce …………………………………………………….. nota 9

Comportarea la boli şi dăunători

Utilizând  metodica descrisă  în partea generală,  privind  determinarea  frecvenţei  şi 
intensităţii atacului, la dovleac se au în vedere următorii agenţi patogeni. 

Agenţii patogeni ai dovleacului

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină
F% I%

Mana frunzelor 
(Pseudoperonospora cubensis)

de la apariţia frunzelor 
până la apariţia fructelor

frunzele F%         I% 

Făinarea (Spherotheca fulginea) în a doua parte a perioadei 
de vegetaţie

frunzele F%         I% 

Pătarea frunzelor (Septoria 
cucurbitacearum)

la începutul formării 
fructelor

frunzele F%         I% 

Antracnoză (Colletotrichum 
lagenarium)

în perioada fructificării planta întreagă F%         I% 

Dăunătorii dovleacului
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Păianjenul (Tetranychus spp.  ) iunie-septembrie frunzele     F%
Gândacul dovleacului (Epilachna 
borealis)

iunie-septembrie planta tânără     F%

Determinări cantitative şi calitative

La recoltare se fac următoarele determinări:
a) numărul de plante pe parcelă; 

b) producţia de seminţe, reprezentând cantitatea de sămânţă rezultată din însumarea 
recoltărilor eşalonate. Datele se înscriu cu o singură zecimală. 

Ex: 5,4 kg            54

c)  umiditatea  seminţelor  stabilită  în  momentul  cântăririi  producţiei  pe  variante  şi 
repetiţii. Datele se înscriu cu o singură zecimală.   

ex.15,2 %          152
Producţia se recalculează la 10% umiditate.

d) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

e) Masa  hectolitrică  (MHL):  se  determină  după  recoltare  pentru  fiecare  soi.  Se 
exprimă  în  kg,  fără  zecimale.  Determinarea  se  efectuează  similar  cu  cea  prezentată  la 
pagina 33 din prezentul ghid.



f)  Determinarea  conţinutului  de  ulei  în  seminţe.  Cantitatea  de  sămânţă  necesară 
pentru determinare este de 250 g/soi, probele respective se trimit la ISTIS. Determinările 
fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Pentru efectuarea testului DUS la dovleacul comestibil este utilizat protocolul UPOV- 
TG155/4. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.
Distinctivitatea  se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.
Uniformitatea se evaluează prin aplicarea pe o populaţie standard de 1% şi o probabilitate de 
acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 1 plantă străină.Soiul 
candidat poate fi suficient de omogen în cazul în care numărul plantelor stăine nu depăşeşte 
numărul de plante acceptate (1 plantă stăină/ 20 plante acceptate).
Stabilitatea  soiului   candidat  este considerată ca suficientă,  atunci  când nu există nici  o 
dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul UPOV-TG155/4  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG 155/4)

1 Plantula:forma cotiledoanelor
2 Planta: lungimea tulpinii principale
3 Limbul frunzei: mărimea
4 Limbul frunzei: marginea
5 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi a feţei superioare
6 Peţiolul:lungimea
7 Peţiolul:diametrul (la bază)
8 Floarea femelă: lungimea sepalei
9 Floarea masculă: lungimea sepalei

10 Pedunculul:lungimea
11 Pedunculul:diametrul
12 Fructul: lungimea
13 Fructul: diametrul
14 Fructul: raport lungime/diametru
15 Fructul: forma în secţiune longitudinală
16 Fructul: poziţia părţii foarte late
17 Fructul: profilul la bază
18 Fructul: profilul la vârf (inclusă cicatricea florală)
19 Fructul: şanţuri
20 Fructul: distanţa între şanţuri
21 Fructul: adâncimea şanţurilor
22 Fructul: numărul de culori a epidermei
23 Fructul: culoarea principală a epidermei
24 Excluzând soiurile cu culoarea principală a epidermei: crem sau albă

Fructul: intensitatea culorii principale a epidermei



25 Numai soiurile cu două sau mai multe nuanţe de culori
Fructul: culoarea secundară a epidermei

26 Numai soiurile cu două sau mai multe nuanţe de culori
Fructul: intensitatea culorii secundare a epidermei

27 Numai soiurile cu două sau mai multe nuanţe sau intensităţi
Fructul: distribuirea culorii secundare a epidermei

28 Fructul: textura suprafeţei
29 Fructul: formarea suberului (pluta)
30 Fructul: grosimea suberului
31 Fructul: diametrul cicatricii florale
32 Fructul: culoarea principală a pulpei
33 Sămânţa: mărimea
34 Sămânţa: forma
35 Sămânţa: culoarea tegumentului

2.7.  PLANTE TEXTILE 
2.7.1.  IN PENTRU FIBRĂ – Linum usitatissimum L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.

Planta premergătoare
Plante  bune  premergătoare  pentru  inul  de  fibră  sunt  cerealele  păioase,  cartoful 

neinfestat cu Rhizoctomia solani, sfecla de zahăr. 
Recoltarea
Înainte de recoltare se fac eliminările frontale şi marginale.
Momentul  optim  pentru  recoltare  este  când  plantele  ajung  în  faza  de  maturare 

galbenă-deplină până la deplină,  fază în care plantele şi-au pierdut frunzele de pe toată 
lungimea tulpinii.

Recoltarea inului  se face prin  smulgere,  iar  tulpinile  se leagă în snopi  de mărimi 
aproximativ egale şi se aşeză în clăi.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată …………………………..… 12 m2

Suprafaţa recoltabilă …………………………….. 10 m2

Lăţimea parcelei …………………………………. 1 m
Distanţa între rânduri……………………..……… 12,5 cm

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze 

Data răsăririi: se notează data când pe 75% din lungimea rândurilor  sunt răsărite 
plantele. 

Ex: 25 martie              2503

Începutul înfloritului: începutul înfloritului corespunde cu data când 10% au înflorit.  
Ex: 17 V                     1705



Sfârşitul înfloritului: când în lan mai apar flori izolate.   
Ex: 27 V                     2705

Maturitatea tehnică:  în această fază atât  tulpina,  cât  şi  capsulele  sunt  de culoare 
galbenă. 
 Ex: 15 VI                    1506

Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în laborator o dată cu lungimea tehnică. Pentru aceasta 

se măsoară tulpina de la colet la ultima capsulă, la un număr de 10 plante/repetiţie. Se trece 
media măsurătorilor în cm. Datele se înscriu cu cifre întregi. 

Ex: 115 cm                115

Lungimea tehnică:  se determină o dată cu talia, prin măsurare de la colet până la 
prima ramificaţie a inflorescenţei. 

Ex: 66 cm                    66

Diametrul tulpinii: se determină la un număr de 10 plante/repetiţie, prin măsurarea cu 
şublerul la mijlocul lungimii tehnice a tulpinilor. Se notează cu o zecimală şi se exprimă în 
mm.  

Ex: 2,1 mm                  21

Desimea plantelor: se determină după răsărire, când rândurile sunt bine încheiate şi 
nu mai apar noi plante. 

Ex: 2400 pl./mp           2400

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea 

înghetului  şi  se exprimă în note de la 1 la 9.  Determinările  se fac cu rama metrică prin 
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se 
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din  
plante au pierit.

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 
nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Ex: nota 2                2

Rezistenţa la secetă. Observaţiiile se fac pe toată durata perioadei de vegetaţie luând 
în consideraţie următoarele modificări ale plantelor: reducerea ritmului de creştere, uscarea 
frunzelor,  reducerea  numărului  de  ramificaţii,  de  flori,  avortarea  acestora,  reducerea 
numărului de capsule, etc. 

Aprecierea se face utilizând următoarea scară:
nota 1 - frunzele sunt arse pe 2-3 cm de la bază 
nota 3 - frunzele sunt arse pe 5-8 cm de la bază 
nota 5 - frunzele sunt arse pe 9-15 cm de la bază 
nota 7 - frunzele sunt arse pe 16-25 cm de la bază şi tulpina este galbenă 
nota 9 - frunzele s-au uscat complet, iar tulpina este îngălbenită pe toată lungimea 

Rezistenţa la cădere: se determină în 2 repetiţii înainte de recoltat pe suprafeţe de 
câte 1 m 2  prin numărarea tuturor plantelor care au căzut. Pentru calcul se foloseşte formula: 

Rezistenţa la cădere % = 
N

n 100⋅
       unde       n = nr. plante căzute

                                                                                      N = nr. total de plante/m2



Comportarea la boli şi dăunători 
Observaţiile  şi  notările  privind  atacul  de  boli  sau  dăunători  se  fac  într-o  singură 

parcelă (repetiţie), acolo unde de fapt agentul patogen se manifestă cel mai puternic. 
          

Principalii agenţi patogeni ai inului pentru fibră

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Arsura inului (Olpidiaster radicis) în faza de plăntuţă planta întreagă       F% 
Vestejirea frunzelor (Fusarium lini) în faza de plăntuţă şi 

la înflorit
planta întreagă       F% 

Făinarea inului (Oidium lini) la apariţia 
inflorescenţelor

frunzele F%         I%

Mucegaiul cenuşiu (Botrytis  
cinerea)

în faza de plăntuţă planta întreagă       F% 

Rugina inului (Melampsora lini) în faza de înflorire şi 
apariţia capsulelor

frunzele F%         I%

Dăunătorii inului pentru fibră 
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Puricele inului (Aphtona euphorbiae) răsărire frunzele       F% 
Tripsul inului (Thrips linarius) frunze, flori şi fructe       F% 

Determinări cantitative şi calitative

La recoltare se alcătuiesc probele de tulpini la care se determină umiditatea, la etuvă. 
Conţinutul  de  fibră  se  determină  pe  100  plante),  urmând  să  se  facă  şi  următoarele 
determinări:

Date de producţie: 
Producţia  de  tulpini  pe  parcelă: Se  va  nota  producţia  pe  fiecare  repetiţie  în  kg, 

exprimată în cifre cu o zecimală. 
Ex: 15,6 kg               156

Umiditatea la recoltare: Se înscrie umiditatea la recoltare a fiecărei parcele/repetiţii în 
%, cifre cu o zecimală. 

Ex:  16,9 %                   169
La recoltare umiditatea tulpinilor nu trebuie să depăşească 18%.
Masa lotului se recalculează la umiditatea de referinţă de 14%.
Eşantionul  pentru  determinările  conţinutului  în  fibră  cât  şi  pentru  măsurătorile 

biometrice şi  de umiditate se face din proba care se recoltează de pe 1 m2 din mijlocul 
fiecărei variante şi repetiţie.

Pentru determinarea umidităţii: se iau probe de 500 g. tulpini din fiecare repetiţie şi se 
transportă în pungi de plastic legate şi etichetate. Din aceste probe se cântăresc la balanţa 
tehnică 100 g, care se introduc în etuva unde se ţin 24 ore la temperatura de 1050C.

După 24 ore proba se scoate din etuvă şi se introduce în exicator unde se lasă pentru 
răcire minimum 2 ore. 

După răcire se cântăreşte la aceeaşi balanţă, după care se determină procentul de 
umiditate,  urmând ca  în  final  să  se calculeze  producţia  de  tulpini  pe  fiecare  variantă  la 
umiditatea de 14%. 

Determinarea conţinutului de fibră:  se efectuează în cadrul laboratorului de analize 
biochimice din cadrul ISTIS.

Eşantionul de lucru va fi constituit din 250 g. de tulpini/variantă care va fi prelevat de 
la mijlocul plantei de in de fibră în lungime de cca. 20 cm (10 cm de o parte şi de alta a  
mijlocului tulpinii). Se acordă o atenţie sporită la etichetarea corectă a eşantioanelor, precum 
şi a păstrării integrităţii în perioada transportului şi depozitării. Determinarea conţinutului de 



fibră  se  poate  executa  prindouă  metode:  fierbere  în  soluţie  de  hidroxid  de  sodiu  în 
concentraţie de 1,8% (metoda rapidă) şi prin topire în apă.

Probele pentru analiză vor fi trimise către laborator până la data de 15 septembrie.
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

2.7.2.  CÂNEPA – Cannabis sativa L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele păioase, cartoful şi leguminoasele.

Testul VAU
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ……………………….. 12 m.p.
Suprafaţa recoltabilă ……………………….. 10 m.p.
Lungimea parcelei semănate ……………… 10 m
Lungimea parcelei recoltate ……………….. 10 m
Distanţa între rânduri ……………………….. 25 cm

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data la care 75% din plante sunt răsărite. 
Ex: 15 aprilie                 1504

Începutul înfloritului: se notează data la care cca. 10% din plante sunt înflorite.
Durata înfloritului la florile mascule este de 35-45 zile
Durata înfloritului la florile femele de 15-35 zile
Ex: 15 mai                     1505

Sfârşitul înfloritului: se notează data când 90% din plante sunt înflorite.  
Ex: 10 iunie                    1006
Maturitatea  tehnică: corespunde  cu  sfârşitul  înfloritului  plantelor  mascule  şi  se 

notează când la 95% din plante staminele s-au brunificat. Maturitatea plantelor femele se 
notează în momentul când fructele de la mijlocul inflorescenţei s-au copt la cel puţin 75% din 
plante. 

Ex: 20 iunie                     2006

Caractere morfologice
Talia plantelor:  se măsoară de la sol până la vârful plantelor, atât la plantele femele 

cât şi la mascule. Se analizează câte 10 plante pe repetiţie (20 de plante). Se trece media 
măsurătorilor în cm., (cu cifre întregi fără zecimale).
       Ex: 120 cm                      120

Lungimea  tehnică:  la  plantele  mascule  coincide  cu înălţimea  plantelor.  Lungimea 
tehnică  a  plantelor  femele  corespunde  cu  porţiunea  de  tulpină  de  la  sol  până  la  baza 
inflorescenţei. Se determină la 10 plante pe repetiţie. Se notează în cm.

Ex: 98 cm                         98

Diametrul tulpinii: măsurătorile se fac între prima şi a doua treime, a tulpinilor (câte 10 
plante din două repetiţii). Se determină la plantele la care s-a măsurat lungimea. Se exprimă 
în mm şi se notează în cifre cu o zecimală. 

Ex: 0,1 mm                 01

Numărul mediu de plante femele:  se determină la 100 de plante pe repetiţie şi se 
exprimă în cifre întregi fără zecimale. 



Ex: 5                             5
Raportul plantelor mascule/femele se determină în fiecare repetiţie la 100 plante.

Desimea plantelor: se determină în momentul în care rândurile sunt încheiate. 

Ex: 400 plante/m2           400

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă: se apeciază în note de la 1 la 9, avându-se în vedere toate 

modificările  suferite  de  plante  ca  urmare  a  perioadelor  de  secetă  care  apar  în  timpul 
perioadei de vegetaţie (nota 1- foarte bună, 9-foarte slabă)

Ex:  nota 3                      3

Comportarea la boli şi dăunători
Aprecierile şi notările se fac în repetiţia în care agentul patogen se manifestă cel mai 

puternic. 
                                                                                                                         

Principalii agenţi patogeni la cânepa pentru fibră

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Putregaiul alb (Sclerotinia  
sclerotiorum)

la maturitate tulpina şi 
frunzele

     F% 

Putregaiul cenuşiu (Botrytis  
infestans)

la maturitate toate organele 
aeriene

     F% 

Septorioza (Septoria cannabis) în faza de plăntuţă, 
înainte de înflorire

frunzele F%          I% 

Dăunătorii cânepei pentru fibră
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Puricele cânepei (Psylliodes attenuata) primăvara frunzele      F% 
Molia cânepei (Grapholitha delineana) primăvara tulpina      F% 

Recoltarea
Cânepa pentru fibră se recoltează de obicei după înfloritul plantelor mascule, faza în 

care plantele sunt îngălbenite şi lasă să cadă ultimul polen când sunt scuturate.
Se recoltează atât plantele mascule cât şi cele femele.
Tulpinile de cânepă tăiate se lasă pe pământ în mănunchiuri de 15 – 20 cm grosime 

aşezate răsfirat în X (foarfece) pentru uscare, întorcându-se pe cealaltă parte când partea de 
deasupra s-a îngălbenit. Tulpinile uscate (uscarea durează 4 – 8 zile) se leagă în snopi de 
15 – 20 cm diametru. O dată cu legarea în snopi este necesară şi sortarea tulpinilor după 
lungime şi grosime şi scuturarea frunzelor prin frecarea tulpinilor unele de altele

După 8-10 zile de la uscare, fiecare legătură se cântăreşte şi se înscrie în caietul de 
observaţii.

Determinări cantitative şi calitative
Date de producţie
Suprafaţa parcelei:  se trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi.  
Ex: 10 m.p.           10

Producţia  de  tulpinii  pe  parcelă: se  va  nota  producţia  pe  fiecare  repetiţie  în  kg 
exprimată în cifre cu o zecimală.

Ex: 18,9 kg                189

Umiditatea: după  uscarea  snopilor  se  scutură  frunzele  şi  seminţele  şi  se  înscrie 
umiditatea fiecărei parcele în %, cu o zecimală. 

Ex: 15,3%                  153
Umiditatea  produsului  uscat  nu  trebuie  să  depăşescă  18%,  iar  masa  lotului  se 

recalculează la umiditatea de referinţă de 14%.



 Determinarea  conţinutului  de  fibră. Pentru  aceasta  se trimit  probe  în  greutate  de 
250 g  de tulpini  pe  fiecare  variantă  la  laboratorul  de analize  fizico-chimice de la  ISTIS. 
Probele se pregătesc în felul următor: tulpinile se taie câte 10 cm de o parte şi de alta a 
mijlocului tulpinii. Se va acorda multă atenţie la etichetarea corectă a probelor şi asigurarea 
ambalării, pentru ca acestea să nu se degradeze în timpul transportului. Aceste probe vor fi 
trimise până la 1 octombrie.

Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimă a examinării este în general de două cicluri de vegetaţie similare.
Încercările trebuie desfăşurate în condiţii normale de cultură.
Mărimea parcelelor trebuie stabilită astfel încât să se poată preleva plante sau părţi 

de  plante pentru a  efectua măsurători  sau numărători  fără a  afecta observaţiile  care se 
efectuează până la sfârşitul perioadei de vegetaţie. Fiecare test trebuie să conţină în jur de 
200 plante care pot fi repartizate în două sau mai multe repetiţii.

Pentru anumite determinări se pot stabili teste suplimentare.
Observaţiile trebuie executate pe 60 de plante sau părţi din 60 de plante.
Observaţiile la frunze se efectuează la stadiul de dezvoltare completă a acestuia.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

1 Tipul
2 Plantula: pigmentaţia antocianică (la 3-4 frunze adevărate)
3 Plantula: pigmentaţia antocianică a vârfului de creştere
4 Planta: înălţimea totală la maturitate
5 Tulpina: lungimea tehnică a tulpinii (numai porţiunea cu  frunze la nod)
6 Tulpina: pubescenţa
7 Tulpina:striaţii longitudinale pe tulpină (la mijl. tulpinii înainte de înflorit)
8 Tulpina: culoarea (la sfârşitul înfloritului)
9 Tulpina: ramificarea tulpinii

-plante mascule
-plante femele

10 Frunza: unghiul peţiolului cu tulpina
11 Frunza: mărimea frunzei (înaintea înfloritului)
12 Frunza: lăţimea foliolelor
13 Frunza: culoarea
14 Frunza: pubescenţa
15 Inflorescenţa: începutul înfloritului (stigmate apărute la 10% din plante)
16 Inflorescenţa: decalajul între deschiderea florilor femele şi a

staminelor (pentru cânepa monoică)
17 Inflorescenţa: densitatea florilor

-plante mascule
-plante femele

18 Floarea: culoarea stigmatelor (la 10 zile de la apariţie)
19 Sămânţa: maturitatea (la 30% din plante în treimea superioară)
20 Sămânţa: culoarea
21 Sămânţa: prezenţa mozaicului

2.7.3.  BUMBAC – Gossypium hirsutum L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.



Planta premergătoare
Cele  mai  bune  plante  premergătoare  pentru  bumbac  sunt  cerealele  păioase  şi 

prăşitoarele.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ………………………. 17 m.p
Suprafaţa recoltabilă ……………………… 15 m.p
Distanţa între rânduri ……………………… 50
Suprafaţa eliminărilor …………………… 2 m.p. (câte 1 m.p. la fiecare capăt)

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze 
Data răsăritului: se notează data la care 75% din plante au răsărit. 
Ex:  3 mai                 0305

Începutul înfloritului: se notează când 10% din plante au înflorit. 
Ex: 25 mai                2505
Sfârşitul înfloritului (când în lan mai apar flori izolate).
Ex: 30 mai                3005

Caractere morfologice
Talia  plantelor: se  exprimă  în  cm,  pe  bază  de  măsurători,  la  câte  10  plante  pe 

repetiţie.  
Ex: 80 cm                 80

Lungimea fibrei: se determină la 10 plante pe repetiţie. Se exprimă în mm.  
Ex: 23 mm                   23

Numărul  mediu  de capsule  pe plantă:  se analizează  10 plante  pe repetiţie  şi  se 
determină media. Se exprimă în cifre întregi. 

Desimea plantelor: se determină în momentul când rândurile sunt încheiate şi nu mai 
apar noi plante. 

Ex: 18 plante/m.p.       18

Înşuşiri fiziologice
Rezistenţa la  secetă:  se apreciază în note de la  1 la  9 în funcţie  de modificările 

suferite de plante în perioadele de secetă. Nota 1- foarte bună; 9 – foarte slabă.

Rezistenţa la cădere: se apreciază în note de la 1 la 9 în funcţie de plantele afectate. 
Nota 1 se acordă soiurilor care nu au căzut, iar nota 9 soiurilor unde plantele sunt în totalitate 
căzute. Notarea se face la 1, 2 zile după ploi şi furtuni puternice.

Comportarea la boli şi dăunători
În  privinţa  bolilor  bumbacului  o  atenţie  deosebită  trebuie  acordată  gomozei 

(Xanthomonas malvaciarum). Boala se manifestă pe frunze; se notează F% şi I% atacului.

Recoltarea
Recoltarea  la  bumbac  se  face  eşalonat  pe  măsura  deschiderii  capsulelor  şi  a 

ajungerii seminţelor la maturitate. 
Pentru a pune în evidenţă capacitatea fiecărei variante testate de a realiza o recoltă 

timpurie şi de bună calitate, recolta obţinută se grupează astfel:
a) recolta din septembrie;  include toată producţia obţinută până la 30 septembrie, 

admiţându-se o abatere de maximum 1-2 zile.
b) recolta până la prima brumă; reprezintă cantitatea de capsule obţinută până la 

căderea brumei, inclusiv cea obţinută în următoarele 6 zile după căderea acesteia.



Se  notează  în  fişe  separat  data  căderii  primei  brume,  care  stagnează  vegetaţia 
bumbacului. Ţinând seama că această dată variază de la o localitate la alta şi de la an la an, 
s-a considerat necesar să se determine şi recolta obţinută până la data de 15 octombrie. 
Această  dată  s-a  luat  arbitrar  pentru  a  se  putea  determina  media  multianuală,  la  toate 
centrele, şi producţiile de bumbac brut posibil de obţinut.

c) recolta totală cuprinde suma recoltelor efectuate până la brumă şi după aceasta, 
cel mai târziu până la 10 noiembrie.

Până la căderea brumei se fac recoltări eşalonate la interval de 5-7 zile, în scopul 
stabilirii dinamicii de coacere, respectându-se totodată grupările de recolte menţionate mai 
sus. 

Determinări cantitative şi calitative 
Prelevarea probelor. 
În  vederea  determinării  procentului  de  fibră  în  capsulă  şi  a  caracteristicilor 

tehnologice ale fibrei, probele de capsule se recoltează din fiecare parcelă. Plantele se iau la 
întâmplare şi se recoltează capsulele situate pe simpodiul II şi III.

Probele se alcătuiesc înainte de fiecare recoltă şi cuprind minim 20 capsule.
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 500 de plante care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.

Evaluarea uniformităţii caracterelor se face pe ansamblul parcelei (o evaluare vizuală 
formată pe o singură observaţie făcută pe un grup de plante sau părţi de plantă). Numărul de 
plante sau părţi de plante netipice nu trebuie să depăşească 9 la 500. Observarea plantelor 
net-distincte  se  face  o  singură  dată  asupra  întregului  grup  de  plante.  Dacă  variaţia 
(uniformităţii) caracterelor soiurilor determinată în două cicluri independente de examinare se 
menţine în limite nesemnificative se consideră că soiul este stabil. Atunci când este necesar 
sau în caz de dubiu, stabilitatea se examinează cultivând o generaţie suplimentară şi/sau 
examinând un nou lot de seminţe cu scopul de a verifica dacă prezintă aceleaşi caractere cu 
materialul transmis iniţial.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG TG 88/6)

Caracterul
1 Floarea: culoarea petalelor



2 Floarea : intensitatea petei pe petale
3 Floarea: culoarea polenului
4 Floarea:  poziţia  stigmatelor în  raport  cu 

anterele
5 Ramura fructiferă : - lungime
6 Planta: modul de înflorire
7 Ramura fructiferă: - număr de noduri
8 Ramura  fructiferă:  -  lungimea  medie a 

internodului
9 Planta:  număr  de  noduri  până  la  ramura 

fructiferă cea mai de jos
10 Frunza : intensitatea culorii verzi
11 Frunza : forma
12 Frunza : mărime
13 Frunza : perozitatea
14 Frunza : nectaruri
15 Tulpina : perozitatea în partea superioară
16 Tulpină : culoare
17 Bractee : dentiţia 
18 Bractee : mărime 
19 Capsula : mărime
20 Capsula : forma în secţiune longitudinală
21 Capsula : granulaţia la suprafaţă
22 Capsula : lungimea pedunculului
23 Capsula : proeminenţa ciocului
24 Planta : forma 
25 Planta : densitatea foliajului
26 Planta : înălţime
27 Capsula :  epoca  dehiscenă[  (când  50%  din 

plante au cel puţin o capsulă deschisă)
28 Capsula : gradul de  deschidere
29 Sămînţa : prezenţa pufului
30 Sămînţa: densitatea pufului
31 Sămînţa: culoarea pufului
32 Sămînţa: greutatea la 1000 seminţe
33 Capsula: conţinutul în fibră
34 Fibra: lungime
35 Fibra: rezistenţa la tracţiune
36 Fibra: elongaţia
37 Fibra: fineţea
38 Fibra: uniformitatea
39 Fibra: culoare

2.8. PLANTE TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE
2.8.1.  CARTOF – Solanum tuberosum L.

Culturile  comparative de concurs se organizează cu soiuri  şi  linii  timpurii  şi  semi-
timpurii, semitârzii şi târzii, pentru testarea capacităţii de producţie şi a calităţii acestora, a 
însuşirilor fiziologice şi rezistenţei la boli.

Tratamentele pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor se fac la avertizare.



La soiurile şi liniile timpurii şi semitimpurii, în zona de sud, se organizează experienţe 
cu recoltarea în dinamică, pentru testarea capacităţii de formare a tuberculilor într-o perioadă 
scurtă de timp.

Amplasarea experienţelor se face pe un teren uniform, neted, drenat, cu expoziţie la 
soare, în cadrul unei rotaţii de minimum 4 ani, după cereale păioase, în blocuri randomizate.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de tuberculi.

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele de primăvară şi sfecla de zahăr.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la aratura de bază cu 40t/ha.
Pregătirea solului  se face obligatoriu din toamnă prin aratură adâncă, fertilizare şi 

nivelare, iar în primăvară imediat ce se poate intra în teren, se grăpează. Dacă solul s-a 
tasat, se discuieşte.

Epoca  de  plantare  se  stabileşte  când  în  sol,  la  adâncimea  de  plantare  se 
înregistrează o temperatură de +40 , +50C, iar solul nu aderă la unelte.

Pentru experienţa cu recoltarea în dinamică se folosesc tuberculii încolţiţi.
Încolţirea tuberculilor se începe cu 30-40 de zile înainte de plantare, prin aşezarea 

materialului sănătos şi fără colţi, în lădiţe şi stivuirea lor în spaţii special amenajate.
În primele două săptămâni, la întuneric, temperatura va fi de 16-200C. Când colţii au 

2-3  mm  lungime,  temperatura  se  coboară  la  12-150C  şi  se  menţine  până  aproape  de 
plantare. Când colţii au tendinţa de creştere peste mărimea normală (1 cm) şi nu se poate 
ieşi în câmp, se iau măsuri de coborârea temperaturii la 4-70C.

Odată  cu  coborârea  temperaturii  la  12-150C,  este  necesară  lumina  naturală  sau 
artificială cât mai uniformă pentru fiecare lădiţă.

Umiditatea zilnică se face atunci când timpul o permite în orele de prânz, timp de 1-2 
ore.

Plantarea se face manual, pe rigole deschise cu rariţa sau sapa, la adâncimea de 
3-6 cm, în funcţie de textura solului.  Cu 3-4 zile înainte de plantare, tuberculii  încolţiţi se 
menţin  la  temperatura  mediului  ambiant.  Imediat  după  plantare  se  face  bilonarea  cu 
cultivatorul echipat cu discuri

În cursul perioadei de vegetaţie se fac două rebilonări, când plantele au 10-15 cm 
înălţime şi  la  începutul  înfloritului,  precum şi  două praşile  manuale  sau mecanice,  iar  la 
nevoie un plivit.

Irigarea  se  face  pe  brazde  sau  prin  aspersiune  în  perioada  formării  şi  creşterii 
tuberculilor. Se foloseşte o normă de irigare de 2000 m.c/ha aplicată în 5-6 udări cu câte 
300-400 mc/ha la  interval  de 10 zile,  şi  este obligatorie  la  experienţele  cu recoltarea în 
dinamică.

Recoltarea 
Se face la maturitatea tehnică, atunci când tuberculii s-au suberificat, iar vrejurile s-au 

uscat la 90% din plante. În dinamică, recoltarea se face în faza când greutatea vrejilor este 
aproximativ egală cu masa de tuberculi, sau se realizează 65% din capacitatea de producţie 
a variantei,  dar nu mai  târziu de 1 iunie pentru prima recoltare;  celelalte  două se fac la 
intervale  de 10 zile.  La  recoltare  se determină  producţia  în  kg  şi  numărul  de cuiburi  la 
parcelă,  adică  la  40  cuiburi  pe  variantă.  La  prima  dinamică  se  elimină  2  cuiburi  şi  se 
recoltează  următoarele  zece  la  fiecare  rând.  La  celelalte  din  dinamică,  nu  se  mai  fac 
eliminări, ci se recolteză câte 10 cuiburi la rând. La recoltarea  la maturitare se fac eliminări 
la ambele capete ale fiecărui rând.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
Timpurii Semitârzii Târzii Dinamică

Specificare Plan- Recol- Plan- Recol- Plan- Recol- Plan- Recol-
tare tare tare tare tare tare tare tare



Suprafaţa parcelei 
(m.p.)

17,6 15,4 19,3 16,8 21 18,2 40 33,8

Lungimea parcelei (m) 6,3 5,5 6,9 6 7,5 6,5 14,3 12,1
Lăţimea parcelei (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Număr rânduri la 
parcelă 4 4 4 4 4 4 4 4
Număr cuiburi pe rând 29 25 29 25 29 25 61 55
Număr cuiburi la parcelă 116 100 116 100 116 100 244 220
Distanţa de plantare 
(cm) 70x22 70x22 70x24 70x24 70x26 70x26 70x22 70x22

Densitatea 
(mii cuiburi/ha) 65 65 60 60 55 55 65 65

Număr repetiţii 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din cuiburi au plante răsărite, vârful lăstarilor a 

străpuns stratul exterior al solului şi devine vizibil.
Ex: 27 IV                       2704

Maturitatea tehnică: se notează data când tuberculii au epiderma suberificată şi vrejii 
uscaţi în procent de 90%.

Ex: 27 VII                      2707

Caractere morfologice
Talia:  se notează în cm, după înflorire, la tulpina principală  
Ex: 37 cm                 37

Număr mediu tuberculi la cuib: se determină la 10 cuiburi pe repetiţie. Se înscrie cu 
cifre întregi;

Ex: 9                           9

Greutatea tuberculilor la cuib: se determină la 10 cuiburi pe repetiţie. Se notează în 
grame şi se înscrie cu cifre întregi;

Ex: 1000                     1000

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere: 

vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii  
tinerelor plante faţă de cea normală. Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9, 
în care nota 1 reprezintă rezistenţa cea mai bună. La stabilirea valorii,  trebuie să se ţină 
seama de toţi indicii de mai sus. 

Se apreciază în note şi se foloseşte următoarea scară:
nota 1 - când pierderile sunt sub 10%
nota 3 - când pierderile sunt de 10-25%
nota 5 - când pierderile sunt de 25-50%
nota 7 - când pierderile sunt peste 50%

Rezistenţa la secetă: se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C. 
Se apreciază în note şi se foloseşte următoarea scară:
nota 1 - când 10% din frunze s-au ofilit
nota 3 - când 25% din frunze s-au ofilit
nota 5 - când 50% din frunze s-au ofilit
nota 7 - când peste 50% din frunze s-au ofilit

Comportarea la boli şi dăunători 
                                                                                                                                        



Principalele boli ale cartofului

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mana (Phytopthora infestans) mai-sfârşitul vegetaţiei frunze, tuberculi F%          I%
Răsucirea V4 (Solanum virus IV) creştere-înflorit frunze, tuberculi F%          I%
Stricul V2 (Solanum virus 2) înflorit şi după frunze, tulpini F%          I%

        

  Dăunătorii cartofului
Denumirea Perioada atacului Organele 

atacate
Densitatea 
numerică

Gândacul de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata) mai - august frunzele F%          

Determinări cantitative şi calitative 

Date de producţie:
Numărul de plante la parcelă: se notează cu cifre întregi.
Ex: 100                      100
Observaţiile se fac la recoltare

Producţiile realizate la parcelă: notarea se face în kg, cu o singură zecimală
Ex: 70,2                      702 

Analizele de calitate: se fac la ISTIS şi la CTS Tg. Secuiesc şi se înscriu în fişe tip, 
altele decât cele pentru luare de observaţii.

Determinarea amidonului fizic: se face în trei repetiţii de câte o probă de 1 kg care a 
fost păstrată la 6-80C şi la o umiditate relativă a aerului de 80%. Proba se constituie din 
tuberculii rezultaţi la recoltarea a câte 5 cuiburi la rând din fiecare repetiţie. 

Amidonul fizic: se determină prin metoda greutăţilor fizice. Proba pentru analiză se 
spală  de  impurităţi,  se  zvântă  şi  se  cântăreşte.  Amidonul  fizic  se  determină  în  balanţa 
POLIKEIŢ,  reglată  la  diviziunea  9,  unde  se  începe  cântărirea.  Vasul  anexă,  destinat 
determinării greutăţii tuberculilor sub apă, se umple la semn.

Proba de 1 kg se introduce în coşuleţul de sârmă şi cu totul în vasul cu apă, după 
care se face citirea amidonului direct pe sectorul gradat al balanţei în %. Apa din vasul de 
scufundare se menţine la temperatura de + 17,5 0C.

Rezultatul care se înscrie este media celor trei repetiţii.
Determinarea însuşirilor culinare prin metoda degustării a lui Lugt şi Goodijk se face 

la materialul folosit pentru determinarea amidonului fizic.
Tuberculii  se fierb cu coajă în vase acoperite,  în aceeaşi  cantitate de apă şi la o 

intensitate egală  a focului. După fierbere se scurge apa din vas, tuberculii se răcesc şi apoi 
se fac determinările de calitate.

Rezistenţa la fierbere
nota  1 tuberculii nu crapă
nota  2 tuberculii crapă puţin şi superficial
nota  3 tuberculii crapă parţial
nota  4 tuberculii crapă total

Consitenţa pulpei
nota  1 tuberculi tari
nota  2 tuberculi destul de tari 
nota  3 tuberculi friabili, se rup parţial
nota  4 tuberculi foarte friabili

Făinozitatea
nota  1 nefăinos



nota  2 slab făinos
nota  3 făinos
nota  4 foarte făinos

Umiditatea
nota  1 apătos (la o uşoară comprimare, apare o peliculă de apă)
nota  2 potrivit de apătos (aspect de umed, dar fără peliculă de apă)
nota  3 semiuscat (miez înecăcios)
nota  4 uscat (miez foarte înecăcios)

Structura amidonului
nota  1 fină (grăunciorii nu se simt la degustare)
nota  2 potrivit de fină (grăunciorii se simt uşor la deget)
nota  3 puţin grosieră
nota  4 foarte grosieră

Bonitarea însuşirilor culinare
Nota Rezistenţa la Consistenţa Făinozitatea Umiditatea Structura

fierbere amidonului
1 Nu crapă Tare Nefăinos Apătos Fină
2 Crapă superficial Destul de tare Slab făinos Potrivit apătos Potrivit fină
3 Crapă parţial Destul de friabilă Făinos Semiuscat Puţin grosieră
4 Crapă total Foarte friabilă Foarte făinos Uscat Foarte grosieră

Bonitarea soiurilor în raport cu indicii calitativi
Indicii Tipul de folosinţă

A B C C
Rezistenţa la fierbere 1 1-2 2-3 4
Consistenţa 1 1-2 2-3 4
Făinozitatea 1 1-2 2-3 4
Umiditatea 1-2 2 2-3 3-4
Structura amidonului 1 1-2 2-3 3-4
Gustul foarte bun bun potrivit neplăcut

Scara de bonitare pentru însuşirile culinare este aprobată de asociaţia europeană de 
cercetări ştiinţifice în cultura cartofului.

Culoarea pulpei: se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1 alb
nota 2 alb murdar
nota 3 galben

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme.

Durata  minimă  de  teste  va  fi  în  mod  normal,  de  două  cicluri  independente  de 
creştere. Testele vor fi efectuate în experienţe care garantează condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelei va fi de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi îndepărtate 
pentru măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiilor care trebuie să fie efectuate 
până la sfârşitul anului şi/sau ciclului de creştere. Designul câmpului de testare este după 
cum urmează: Ca un minim, fiecare test ar trebui să includă un total de 60 de plante care ar 
trebui să fie împărţite între două sau mai multe repetiţii. Toate observaţiile determinate prin 
măsurare ar trebui să fie făcute la 20 de plante sau părţi de la 20 de plante.

Distinctivitatea  Un  soi  candidat  va  fi  considerat  a  fi  distinct  în  cazul  în  care 
îndeplineşte cerinţele de la Articolul 7 din Regulamentul Consiliului nr 2100/94. 



Caracteristicile calitative: În cazul unor caracteristici o diferenţă între cele două soiuri 
este clară dacă caracteristicile respective au expresii care se încadrează în două clase de 
notare diferite. 

Caracteristici cantitative: Caracteristici care arată o serie continuă de exprimare de la 
o extremă la alta poate fi măsurată sau poate fi observată vizual. 

În cazul caracteristicilor observate vizual, o diferenţă între cele două soiuri este clară 
în cazul în care expresia caracterelor respective diferă cel puţin pe durata a mai multe note, 
ţinând seama de variabilitatea observată în cadrul soiuri, dacă nivelul de semnificaţie sau 
metode statistice propuse nu sunt adecvate .  

Uniformitatea  Un candidat va fi considerat a fi suficient de omogen în cazul în care 
numărul de plante atipice să nu depăşească 2 în 60 de plante examinate (populaţie standard 
de 1% şi  probabilitate de acceptare de ≥ 95%).  Într-un eşantion de 5 plante nu este permisă 
nici o plantă atipică. 

Stabilitatea  Un candidat va fi considerat a fi suficient de stabil atunci când nu există 
nici o dovadă care să indice faptul că este lipsit de uniformitate. Eşantioanele de cartof de 
sămînţă  de  la  alte  cereri  incluse  în  orice  test  trebuie  să  arate  aceeaşi  expresie  a 
caracteristicilor ca materialul furnizat iniţial.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul de 
mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 023/2)

Nr. 
CPVO Caracteristici

1 Colţul: mărimea 
2 Colţul: forma 
3 Colţul: intensitatea coloraţiei antocianice a bazei 
4 Colţul: proporţia de albastru în coloraţia antocianică a bazei     
5 Colţul: pubescenţa bazei            
6 Colţul: mărimea vârfului comparativ cu baza   
7 Colţul: aspectul vârfului  
8 Colţul: coloraţia antocianică a vârfului        
9 Colţul: pubescenţa vârfului 

10 Colţul: numărul de vârfuri de rădăcini       
11 Colţul: lungimea lăstarilor laterali (ramificaţiilor): 
12 Planta: structura foliajului   
13 Planta: portul 
14 Tulpina: coloraţia antocianică 
15 Frunza: perimetrul (lungimea conturului frunzei) 
16 Frunza: aspectul 
17 Frunza: prezenţa foliolelor secundare 
18 Frunza: culoarea verde (intensitate) 
19 Frunza: coloraţia antocianică a nervurilor pe faţa superioară 
20 Perechea secundară de foliole laterale: lăţimea comparativ cu 

lungimea      
21 Foliolele terminale şi laterale: frecvenţa alipirii 
22 Bobocul: coloraţia antocianică 
23 Planta: înălţimea 
24 Planta: frecvenţa florilor 
25 Inflorscenţa: mărime 



26 Inflorscenţa: coloraţia antocianică a pedunculului 
27 Corola: mărimea 
28 Corola: intensitatea coloraţiei antocianice pe faţa internă 
29 Corola: proporţia de albastru în coloraţia antocianică pe faţa 

internă                                                                                      
30 Corola: extinderea coloraţiei antocianice pe faţa internă 
31 Planta: epoca de maturitate 
32 Tuberculul: forma 
33 Tuberculul: adâncimea ochilor      
34 Tuberculul: culoarea pieliţei                                      
35 Tuberculul: culoarea bazei ochiului 
36 Tuberculul: culoarea pulpei                          
37 Pentru soiurile cu pieliţa bej deschis sau galbenă: Tuberculul: 

coloraţia antocianică a pieliţei ca reacţie la lumină 

2.8.2.  SFECLA DE ZAHĂR - Beta vulgaris L.

Culturile comparative de concurs se organizează în regim irigat şi neirigat, atât pentru 
testarea capacităţii  de  producţie şi  a calităţii  acesteia,  cât şi  a însuşirilor  fiziologice şi  a 
rezistenţei la boli.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de rădăcini şi producţia de zahăr alb.

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt grâul de toamnă şi cartoful.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la arătura de bază cu 40-60 t/ha. 

Dozele de îngrăşăminte minerale în funcţie de fertilitatea naturală a solului
 

Fertilitatea naturală 
a solului

N   kg/ha  s.a. P2O5  kg/ha  s.a. K2O  kg/ha  s.a.
neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat

Medie-slabă 140 180 80 115 60 110
Bună 120 160 70 100 50 80

Pregătirea solului se face obligatoriu din toamnă prin arătură adâncă, fertilizare cu P 
si K şi nivelare, iar în primăvară când se poate ieşi în câmp, se lucrează cu combinatorul în 
agregat, cu tăvălugul croskilet la adâncimea de semănat.

a) Semănatul 
Se va începe cât mai timpuriu, când în sol la adâncimea de 2 - 4 cm, se înregistrează 

+ 4 + 5oC. 
Adâncimea de semănat este de 2 – 4 cm.
Crusta care apare de cele mai multe ori, se distruge printr-o praşilă oarbă, manuală, 

între rânduri.

b) Lucrările de intreţinere
Lucrările de intreţinere constau din praşile manuale şi mecanice, după nevoie.

Irigarea  se aplică în funcţie de fazele de vegetaţie. În faza creşterii frunzelor, care 
durează până la sfârşitul lunii iunie, nevoia de apă a plantelor este mai redusă. Consumul de 
apă este de 4,9 mm/zi. Irigarea începe când plantele au 10 frunze, prin aplicarea a două 
udări pe lună cu câte 500 cm/ha.



În faza îngroşării rapide a rădăcinii, care are loc în lunile iulie-august, consumul de 
apă este maxim, de 6,4 - 5,3 mm/zi. Se aplică câte patru udări pe lună cu câte 750-600 
mc/ha.

În faza acumulării intense a zahărului, care începe din luna septembrie, consumul de 
apă este de 2,1 mm/zi. Se aplică trei udări a câte 500 mc/ha.

c) Recoltarea 
Se  face  la  maturitatea  tehnică  a  rădăcinilor  când  acestea  au  atins  greutatea  şi 

conţinutul de zahăr maxime. Experimental s-a constatat că atunci când greutatea rădăcinilor 
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât a frunzelor, sfecla de zahăr este matură.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale 
Nr. de plante la parcelă la semănat ……………………. 116
Nr. de plante la parcelă la recoltat ……………………… 100
Număr rânduri ……………………………………………. 4
Distanţa între rânduri ……………………………………. 45 cm
Distanţa între plante pe rând ……………………………. 20 cm (irigat)

22 cm (neirigat)
Densitatea la ha ………………………………………….. 111.000 (irigat)

100.000 (neirigat)
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Pentru  stabilirea  maturităţii  tehnologice  a  rădăcinilor  şi  a  verificării  rezistenţei  la 
cercosporioză (Cercospora beticola) se însămânţează repetiţia a 5 a cu toate variantele, în 
ordinea  stabilită  în  planul  tematic.  Plantele  de  pe cele  două  rânduri  unde  se determină 
maturitatea  tehnică  se  vor  testa  împotriva  bolilor,  iar  celelalte  plante  pentru  verificarea 
rezistenţei la cercosporioză rămân netratate. 

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din plante au răsărit şi evidenţiază rândul.
Ex: 4.IV              0404

Maturitatea tehnică: se notează data maturităţii rădăcinilor, când greutatea acestora 
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât  a frunzelor  prin  cântăriri  succesive din 10 în 10 zile 
încpând cu 15 august sau când se înregistrează greutatea şi conţinutul de zahăr maxime pe 
baza determinărilor în dinamică din 10 în 10 zile începând cu 15 august.

Ex: 20.X              2010

Caractere morfologice
Talia: se măsoară distanţa de la colet la vârful limbului la frunzele din mijlocul rozetei, 

atunci când acestea au atins dimensiunile maxime. 
Ex: 49 cm                 49
Lăstărire: se determină procentul de lăstari la m.p. Notarea se face după data de 

1 iulie. Se determină la parcelă şi se calculează la ha.
Ex: 2%                        2

Lăstari ramificaţi/plantă: notarea se face după data de 1 iulie, se exprimă procentual.
Ex: 2%                        2

Greutatea medie a rădăcinilor: se măsoară 20 de rădăcini recoltate în repetiţia a V-a, 
şi se face media.

Ex: 300 grame/rădăcină                  300



Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scazute: se apreciază când temperatura scade sub -10C, în 

note folosind următoarea scară:
nota 1 - când pierderile sunt sub 10%
nota 3 - când pierderile sunt de 10-25%
nota 5 - când pierderile sunt de 25-50%
nota 7 - când pierderile sunt peste 50%

 
Rezistenţa la seceta:  se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C. 
Se apreciază în note folosind următoarea scară: 
nota 1 - când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3 - când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5 - când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit

Rezistenţa la arşiţă:  se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1 - când frunzele se deformează, fără a se apleca
nota 3 - când frunzele se deformează, fără a se culca la sol
nota 5 - când frunzele se deformează şi se culca la sol

Observaţiile se fac în zilele când tempeaturile depăşesc +300C, între orele 13-14.

Comportarea la boli şi dăunători        
          

Principalele boli la sfecla de zahăr

Agentul patogen 
Perioada 
executării 

observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mozaicul (Marmor betae Holmes) apariţia frunzelor 

1 – 2 luni de la 
răsărire

frunzele tinere F%            I%

Mozaicul deformant al sfeclei(Marmor 
cucumeris Holmes)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%            I%

Îngălbenirea frunzelor (Corium betae 
Holmes)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%            I%

Virusul îngălbenirii şi necrozării nervurilor 
sfeclei (Rizomania) 

toamna întreaga plantă     F%  

Pătarea frunzelor şi putrezirea inimii 
(Pleospora betae; Phoma betae)

vara frunzele tinere, 
rădăcinile

F%            I%

Arsura bacteriană (Psedomonas 
syringae)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

cotiledoane, 
peţiol şi limbul 
foliar

F%            I%

Putrezirea plantulelor (Pythium de 
baryanum)

la răsărire sau la 
scurt timp după 
răsărire

plantulele     F%  

Mana (Peronospora farinosa) întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunze, tulpini, 
flori şi glomerule

    F%  

Făinarea (Erysiphe betae) întreaga perioadă 
de vegetaţie

organele aeriene F%            I%

Rugina (Uromyces betae) primăvara cotiledoane şi 
limbul frunzelor

F%            I%

Cercosporioza (Cercospora beticola) iunie-iulie frunzele F%            I%
Pătarea frunzelor (Ramularia beticola) perioada de 

vegetaţie
frunzele F%            I%

Mucegaiul violet al rădăcinilor 
(Rhizoctomia violacea Tul.)

primăvara rădăcinile F%            I%

Dăunătorii sfeclei de zahăr



Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 
numerică

 Gărgăriţa (Bothynoderes punctiventris) la răsărire plantulele tinere      F%
 Răţişoara (Tanymecus palliatus) la răsărire frunzele 

cotiledoanelor abia 
răsărite

     F%

Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) primăvara epiderma superioară 
şi mezofilul frunzelor

     F%

Viermii sârmă (Agriotes spp.) primăvara rădăcinile      F%
Gândacul ţestos al sfeclei (Cassida 
nebulosa)

iunie frunzele      F%

Musca minieră a sfeclei (Pegomyia  
betae)

aprilie-mai frunzele      F%

Gândacul negru al sfeclei (Blitophaga 
undata)

limbul foliar      F%

Cărăbuşul de mai (Melolontha 
melolontha)

mai rădăcinile      F%

Ploşniţa sfeclei (Piesma quadrata) iunie frunzele      F%
Nematodul sfeclei (Heterodera 
oschacthtii)

aprilie rădăcinile      F%

Determinări cantitative şi calitative

Date de producţie:
Suprafaţa parcelei: se notează cu cifre întregi.

            Ex: 10 m             10
Observaţiile se fac la recoltare 

Producţia de rădăcini realizată la parcelă:  se notează în kg cu o singură zecimală.
Ex: 54,9 kg        549  

                                    

Randamentul: procentul  de  rădăcini  fără  colet,  se  notează  cu  cifre  întregi  şi  se 
calculează după formula:

           Randamentul (%) =
RC
R 100⋅

              unde    R    = rădăcina fără colet

                                                         RC = rădăcina cu colet

Decoletarea:  se  face  orizontal  la  rădăcinile  cu  greutatea  peste  1  kg  şi  conic  la 
celelalte.

Testul DUS

Durata minimă a testelor va fi, normal, două cicluri de creştere independente. Testele 
se vor desfăşura în condiţii normale de dezvoltare. Mărimea parcelelor va fi astfel ca plante 
sau  părţi  de  plantă  să  poată  fi  mutate  pentru  măsurări  şi  numărări  fără  a  prejudicia 
observaţiile care trebuie făcute până la sfârşitul perioadei de creştere.

Toate observaţiile determinate prin măsurători şi numărări vor fi făcute pe cel puţin 60 
plante ori părţi din 60 plante şi luate în 2 sau 3 repetiţii.

Macheta testului
Lungimea parcelei 8 metri
Nr. de rânduri 3-6
Distanţa 50 cm între rânduri
Distanţa între plante pe rând 20-25 cm
Repetiţii 2-3



Parcela semănat direct
Minimum  de  plante  disponibile  pe  parcele  pentru 
evaluarea testului DUS 100 plante

 Distinctibilitatea  Un  soi  va  fi  considerat  distinct  dacă  corespunde  cerinţelor  art.  7  din 
regulamentul consiliului nr. 2100/94.

Caracterele care arată o ordine continuă a expresiei de la un capăt la altul şi pot fi 
fiecare măsurate sau observate vizual.

În cazul caracterelor  observate vizual,  diferenţa dintre două soiuri  este clară dacă 
expresia  respectivelor  caractere  diferă  cel  puţin  la  un  interval  de  o  notă,  socotind 
variabilitatea observată în interiorul soiurilor. 

Dacă  distinctivitatea  este  evaluată  folosind  testul  t cea  mai  mică  diferenţă 
semnificativă,  diferenţa dintre două soiuri  este clară dacă este cu acelaşi  semn la nielul 
semnificaţiei de 1% sau mai mic (p ≤ 0,01) în două cicluri consecutive sau două-trei cicluri de 
creştere. 

Dacă  distinctivitatea  este  evaluată  prin  combinarea  în  decursul  anilor  cu  analiza 
distinctivităţii (COYD) diferenţa între două soiuri este evidentă dacă caracterele respective 
sunt diferite la nivelul semnificativ de 1% sau mai puţin (p ≤ 0,01) în fiecare din două sau trei 
cicluri consecutive.

Dacă nivelul semnificaţiei sau metodele statistice propuse nu sunt potrivite, metoda 
folosită va fi descrisă în mod clar.

Uniformitatea Un soi  candidat  va  fi  considerat  suficient  de  uniform dacă numărul 
plantelor atipice nu depăşeşte numărul de plante indicate în tabelul de mai jos, pe baza unei 
populaţii standard de 2% cu o probabilitate acceptată de 95%.

Tabelul  cu  numărul  maxim  de  plante  atipice  permis  pentru  standardele  de 
uniformitate.

Număr de plante Atipice permise
100-131 5
132-165 6
166-200 7
201-236 8
237-273 9
274-310 10
311-348 11
349-386 12

c) Stabilitatea
Un soi candidat va fi considerat a fi suficient de stabil când nu este evidentă o lipsă a 

uniformităţii.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

1 Germia 
2 Ploidia 
3 Hipocotil: culoarea
4 Frunza: portul
5 Frunza: lungimea (inclusiv peţiolul)
6 Frunza: lăţimea
7 Limbul: lăţimea (raport cu lungimea)
8 Limbul: culoarea (verde)
9 Limbul: aspectul



10 Limbul: marginea
11 Rădăcina: forma
12 Rădăcina: lungimea
13 Rădăcina: culoarea colet
14 Rădăcina: culoarea părţii deasupra solului
15 Lăstărirea
16 Greutatea foliajului

2.8.3.  SFECLA FURAJERĂ - Beta vulgaris L.

Culturile comparative de concurs se organizează în regim irigat şi neirigat, atât pentru 
testarea  capacităţii  de   producţie  şi  a  calităţii  acesteia,  cât  şi  a  însuşirilor  fiziologice  şi 
rezistenţei la boli.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de rădăcini.

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt grâul de toamnă şi cartoful.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la arătura de bază cu 40-60 t/ha. 

Dozele de îngrăşăminte minerale în funcţie de fertilitatea naturală a solului
 

Fertilitatea naturală 
a solului

N   kg/ha  s.a. P2O5  kg/ha  s.a. K2O  kg/ha  s.a.
neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat

Medie-slabă 140 180 80 115 60 110
Bună 120 160 70 100 50 80

Pregătirea solului se face obligatoriu din toamnă prin arătură adâncă, fertilizare cu P 
si K şi nivelare, iar în primăvară când se poate ieşi în câmp, se lucrează cu combinatorul în 
agregat cu tăvălugul croskilet, la adâncimea de semănat.

a) Semănatul 
Se va începe cât mai timpuriu, când în sol la adâncimea de 2 - 4 cm se înregistrează 

+ 4 + 5oC. 
Adâncimea de semănat este de 2 – 4 cm.
Crusta care apare de cele mai multe ori, se distruge printr-o praşilă oarbă, manuală, 

între rânduri.
Soiurile plurigerme 
Norma de sămânţă este de aproximativ 180.000 glomerule germinabile la ha.
Se seamănă 2 – 3 seminţe la cuib.

Răritul se execută la soiurile plurigerme manual în două etape şi anume:
- în faza de două perechi de frunze adevărate, la distanţa de 25 cm.
În caz de atac puternic de dăunători, lucrarea de rărit se amână cu 8-10 zile.

b) Lucrările de intreţinere 

Lucrările de intreţinere constau din praşile manuale şi mecanice, după nevoie.
Irigarea  se aplică în funcţie de fazele de vegetaţie. În faza creşterii frunzelor, care 

durează până la sfârşitul lunii iunie, nevoia de apă a plantelor este mai redusă. Consumul de 
apă este de 4,9 mm/zi. Irigarea începe când plantele au 10 frunze, prin aplicarea a două 
udări pe lună cu câte 500 cm/ha.

În faza îngroşării rapide a rădăcinii, care are loc în lunile iulie-august, consumul de 
apă este maxim, de 6,4 - 5,3 mm/zi. Se aplică câte patru udări pe lună cu câte 750-600 
mc/ha.

În luna septembrie se pot aplica 1 – 2 udări a câte 500 mc/ha. 



c) Recoltarea

Se face la maturitatea tehnică a rădăcinilor când acestea au atins greutatea maximă. 
Experimental, s-a constatat că atunci când greutatea rădăcinilor este de 1,5 - 2 ori mai mare 
decât a frunzelor, sfecla furajeră este matură. 

Testul VAU 

Parametrii parcelei experimentale 
Nr. de plante la parcelă la semănat ……………………. 116
Nr. de plante la parcelă la recoltat ……………………… 100
Număr rânduri …………………………………………….  4
Distanţa între rânduri ……………………………………. 50 cm
Distanţa între plante pe rând ……………………………. 25 cm 
Densitatea la ha ………………………………………….. 80.000 

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată  observaţiilor şi măsurătorilor).

Pentru  stabilirea  maturităţii  rădăcinilor  şi  a  verificării  rezistenţei  la  cercosporioză 
(Cercospora beticola) se însămânţează repetiţia a 5 a cu toate variantele, în ordinea stabilită 
în planul tematic. Plantele de pe cele două rânduri unde se determină maturitatea tehnică se 
vor testa împotriva bolilor, iar celelalte plante pentru verificarea rezistenţei la cercosporioză 
rămân netratate. 

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din plante au răsărit şi se evidenţiază rândul.
Ex: 4 IV              0404

Maturitatea tehnică: se notează data maturităţii rădăcinilor, când greutatea acestora 
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât  a frunzelor  prin  cântăriri  succesive din 10 în 10 zile 
începând cu ultima decadă a lunii septembrie.

Ex: 20 X              2010

Conţinutul în substanţă uscată 
Pentru fiecare soi, determinarea conţinutului în substanţă uscată se face în cele patru 

repetiţii. 
Pentru stabilirea conţinutului  în substanţă uscată se extrag probe din rădăcini  sub 

forma unei pene triunghiulare. Rădăcinile destinate luării probelor se recomandă să fie mici, 
mijlocii şi mari. Nu se iau pentru analiză rădăcinile rupte, bolnave sau cu ramificaţii.

Proba recoltată va cuprinde zona de la ultima cicatrice până la vârful rădăcinii care 
are  diametrul de 1 cm grosime, iar în adâncime, până la axul central al rădăcinii.  Proba 
astfel extrasă, se curăţă de coajă şi se răzuieşte. După răzuire, proba se omogenizează.

Greutatea probei de terci este de 1 kg. 
Substanţa uscată la sfeclă se determină astfel: terciul de sfeclă se pune în fiole de 

sticlă  şi  se usucă în etuvă la  temperatura de 1050C, timp de 2 ore şi  jumătate până la 
obţinerea unei greutăţi constante. Substanţa uscată se exprimă în procente faţă de greutatea 
probei de terci. Este obligatoriu să se facă cel puţin două determinări, diferenţele dintre o 
determinare şi alta nu trebuie să depăşească 0,3%.

Caractere morfologice
Talia: se măsoară distanţa de la colet la vârful limbului la frunzele din mijlocul rozetei, 

atunci când acestea au atins dimensiunile maxime. 
Ex: 49 cm                 49
Lăstărire: se determină procentul de lăstari la m.p. Notarea se face după data de 

1 iulie, pe parcela întreagă. 
Ex: 2%                        2



Lăstari ramificaţi/plantă: notarea se face după data de 1 iulie. Se exprimă procentual.
Ex: 2%                        2

Greutatea medie a rădăcinilor: se determină la 20 rădăcini recoltate în repetiţia a V-a 
şi se face media.  

Ex: 600 grame/rădăcină                  600

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: se apreciază când temperatura scade sub -10C, în 

note, folosind următoarea scară:
nota 1 - când pierderile sunt sub 10%
nota 3 - când pierderile sunt de 10-25%
nota 5 - când pierderile sunt de 25-50%
nota 7 - când pierderile sunt peste 50%

Rezistenţa la secetă:  se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C. 
Se apreciază în note, folosind următoarea scară: 
nota 1 - când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3 - când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5 - când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit

Rezistenţa la arşiţă:  se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1 - când frunzele se deformează, fără a se apleca
nota 3 - când frunzele se deformează, fără a se culca la sol
nota 5 - când frunzele se deformează şi se culca la sol

Observaţiile se fac în zilele când tempeaturile depăşesc +300C, între orele 13-14.

Comportarea la boli şi dăunători 
          

Principalele boli la sfecla furajeră

Agentul patogen 
Perioada 
executării 

observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mozaicul (Marmor betae Holmes) apariţia frunzelor 

1 – 2 luni de la 
răsărire

frunzele tinere F%            I%

Mozaicul deformant al sfeclei(Marmor 
cucumeris Holmes)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%            I%

Îngălbenirea frunzelor (Corium betae 
Holmes)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%            I%

Virusul îngălbenirii şi necrozării nervurilor 
sfeclei (Rizomania) 

toamna întreaga plantă     F%  

Pătarea frunzelor şi putrezirea inimii 
(Pleospora betae; Phoma betae)

vara frunzele tinere, 
rădăcinile

F%            I%

Arsura bacteriană (Psedomonas 
syringae)

întreaga perioadă 
de vegetaţie

cotiledoane, 
peţiol şi limbul 
foliar

F%            I%

Putrezirea plantulelor (Pythium de 
baryanum)

la răsărire sau la 
scurt timp după 
răsărire

plantulele     F%  

Mana (Peronospora farinosa) întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunze, tulpini, 
flori şi glomerule

    F%  

Făinarea (Erysiphe betae) întreaga perioadă 
de vegetaţie

organele aeriene F%            I%

Rugina (Uromyces betae) primăvara cotiledoane şi 
limbul frunzelor

F%            I%



Cercosporioza (Cercospora beticola) iunie-iulie frunzele F%            I%
Pătarea frunzelor (Ramularia beticola) întreaga perioadă 

de vegetaţie
frunzele F%            I%

Mucegaiul violet al rădăcinilor 
(Rhizoctomia violacea Tul.)

primăvara rădăcinile F%            I%

Dăunătorii sfeclei furajere
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
 Gărgăriţa (Bothynoderes punctiventris) la răsărire plantulele tinere      F%
 Răţişoara (Tanymecus palliatus) la răsărire frunzele cotiledoanelor 

abia răsărite
     F%

Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) primăvara epiderma superioară şi 
mezofilul frunzelor

     F%

Viermii sârmă (Agriotes spp.) primăvara rădăcinile      F%
Gândacul ţestos al sfeclei (Cassida 
nebulosa)

iunie frunzele      F%

Musca minieră a sfeclei (Pegomyia 
betae)

aprilie-mai frunzele      F%

Gândacul negru al sfeclei (Blitophaga 
undata)

limbul foliar      F%

Cărăbuşul de mai (Melolontha 
melolontha)

mai rădăcinile      F%

Ploşniţa sfeclei (Piesma quadrata) iunie frunzele      F%
Nematodul sfeclei (Heterodera 
oschacthtii)

aprilie rădăcinile      F%

Determinări cantitative şi calitative

Date de producţie:
Suprafaţa parcelei: se notează cu cifre întregi.

            Ex: 100             100
Observaţiile se fac la recoltare 
Producţiile realizate la parcelă:  se notează în kg cu o singură zecimală.
Ex: 54,9 kg        549  

2.9. PLANTE FURAJERE

2.9.1. LEGUMINOASE ŞI GRAMINEE FURAJERE 

Determinarea  valorii  agronomice  şi  de  utilizare  a  soiurilor  de  graminee  şi 
leguminoase furajere   candidate se face pe baza comportării  acestora în diferite condiţii 
ecopedologice, comportare ce vizează următoarele aspecte:

- producţia de masă verde, respectiv substanţă uscată;
- calitatea;
- precocitatea;
- capacitatea de regenerare;
- eşalonarea producţiei pe perioada de vegetaţie şi pe perioada de exploatare;
- rezistenţa la factorii de mediu nefavorabili;
- rezistenţa la boli şi dăunători.

LEGUMINOASE PERENE 

Din această grupă fac parte următoarele specii:



Lucerna – Medicago sativa L.
Trifoi roşu – Trifolium pratense L.
Trifoi alb - Trifolium repens L.
Ghizdei  - Lotus corniculatus L.
Sparceta – Onobrychis viciifolia Scop.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj

Plante premergătoare 
Cele  mai  bune plante  premergătoare pentru lucernă sunt  cereale  şi  borceagurile, 

pentru trifoi roşu şi ghizdei sunt prăşitoarele şi pentru sparcetă sunt cerealele. 

Elemente de tehnologie
Folosirea  îngrăşămintelor  reprezintă  un  mijloc  important  de  creştere  a  producţiei, 

plantele  furajere  fiind  mari  consumatoare  de  elemente  nutritive.  Fiind  plante  perene, 
particularităţile  biologice  impun  ca  îngrăşămintele  sa  fie  aplicate  mai  ales  la  înfiinţarea 
experienţelor.  Cantităţile  de  substanţă  activă  sunt  specifice  speciei  şi  tipului  de  sol.  La 
pregătirea  terenului  se  va  avea  grijă  ca  acesta  să  fie  bine  mărunţit,  având  în  vedere 
dimensiunile mici ale seminţelor. Înainte de semănat se va tăvălugi şi se va aplica o grăpare 
superficială.  În fiecare an de vegetaţie se efectuează combaterea buruienilor,  cu erbicide 
specifice tipului de buruiană.

a) Sămânţa şi semănatul
Epoca de semănat
În sudul şi vestul ţării, pe terenurile irigate, lucerna şi trifoiul roşu se însămânţează în 

intervalul 25 august - 10 septembrie. Pe terenuri neirigate şi în zona colinară din centrul şi 
nordul ţării, semănatul se va face primăvara devreme, în prima epocă. Sparceta şi trifoiul alb 
se însămânţează primăvara în luna martie.

Adâncimea de semănat  este de 1.5 – 2 cm pentru lucernă, 1 – 2 cm pentru trifoi şi 
ghizdei şi 2,5 – 4 cm pentru sparcetă.

Densitatea
La lucernă (irigat  şi  neirigat)  se seamănă 1000-1100 seminţe germinabile/m2 cu o 

normă de 22-24 kg/ha; la trifoiul roşu, se seamănă 1100-1200 seminţe germinabile/m2 cu o 
normă de 18-20 kg/ha; la ghizdei,  densitatea este de 1000 seminţe germinabile/  m2  cu o 
normă de 14–16 kg/ha; la sparcetă, densitatea este de 400-600 seminţe germinabile la 1m2 

cu o normă de 70-80 kg/ha; la trifoiul alb densitatea este 1100-1200 seminţe germinabile/m2 

cu o normă de 8-10 kg/ha.

Irigarea
În cazul semănatului din toamnă, se aplică o irigare de aprovizionare cu o normă de 

udare de 400-500 m3 apă/ha. În toamnele secetoase, după răsărire, se irigă cu o normă de 
udare de 250-300 m3 apă/ha. În timpul vegetaţiei, se aplică udări de 400-500 m3 apă/ha după 
fiecare cosire.

b) Recoltarea 
În  primul  an,  în  condiţii  de  neirigare,  la  lucernă  se  efectuează  prima  coasă  la 

începutul înfloritului. În ceilalţi ani se recoltează 3-4 coase, prima în perioada îmbobocitului, a 
doua la 30 zile de la prima coasă, iar a treia şi următoarele la 40 de zile.

Trifoiul  roşu dă în mod obişnuit  două coase, perioada optimă de recoltare fiind în 
timpul înfloritului.

Ghizdeiul se recoltează la începutul înfloritului.
Sparceta se recoltează la începutul înfloritului şi dă în general 2-3 coase şi o otavă.



Testul VAU

Durata ciclului experimental este stabilită în funcţie de specie:
- 3 ani la lucernă, ghizdei, sparcetă; 
- 2 ani la speciile de trifoi.

Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată ..................................................... 12 m2

- Suprafaţa recoltată ..................................................... 10 m2

- Lungimea parcelei semănate ..................................................... 12 m
- Lungimea parcelei recoltate ..................................................... 10 m
- Lăţimea semănată ..................................................... 1 m
- Lăţimea recoltată ..................................................... 1 m
- Numărul rândurilor semănate ..................................................... 8
- Numărul rândurilor recoltate ..................................................... 8
- Distanţa între rânduri ..................................................... 12.5 cm

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit;

Îmbobocitul: se notează data când la 10% din plante au apărut bobocii florali;

Începutul  înfloritului:  este  dat  de momentul  apariţiei  florilor  la  10% din  plante  (se 
determină în repetiţia a V-a la speciile care se recoltează la îmbobocit);

Sfârşitul  înfloritului:  reprezintă  momentul  când  90% din  plante  sunt  în  floare  (se 
determină în repetiţia a V-a);

Maturitatea tehnică: se notează data primei coase şi anume: îmbobocitul la lucernă, 
începutul înfloritului la ghizdei şi sparcetă, perioada înfloritului la speciile de trifoi. 

Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor : se determină la dezvoltarea deplină a plantei, în repetiţia a V-a, prin 

măsurarea a câte 60 plante. Se exprimă în cm.

Vigoarea  plantelor  :  exprimă  un  complex  de  însuşiri  ale  soiurilor.  Cuprinde 
comportarea  soiurilor  în  condiţii  de  iarnă,  precum  şi  ritmul  de  creştere  şi  dezvoltare 
vegetativă în primăvară. Notarea vigorii se face numai primăvara. la cca 2-3 săptămâni de la 
pornirea vegetaţiei, în note 1 - 9  (1 - foarte bună, 9 - foarte slabă).

Soiurile  care  se  disting  printr-o  înălţime  mai  mare  şi  un  foliaj  mai  bogat  în  faza 
respectivă,  primesc notele corespunzătoare spre nota 1,  iar  cele care au o înălţime mai 
redusă şi un foliaj mai sărăcăcios, primesc nota corespunzătoare către 9. 

Capacitatea de regenerare: se exprimă în note de la 1 la 9 (1 - foarte bună, 9 - foarte 
slabă) după aceleaşi criterii ca şi vigoarea plantelor, la 10-15 zile după fiecare coasă.  Se 
compară  înălţimea  plantelor  (10  plante  din  fiecare  variantă)  cu  înălţimea  martorului 
determinată simultan (10 plante).

Se utilizează scara de mai jos:
Nota 1 > 135% - capacitatea de regenerare foarte bună
Nota 2 126-135% - capacitatea de regenerare bună spre foarte bună
Nota 3 116-125% - capacitatea de regenerare bună
Nota 4 106-115% - capacitatea de regenerare bună spre mijlocie



Nota 5 96-105% - capacitatea de regenerare mijlocie
Nota 6 86-95% - capacitatea de regenerare mijlocie spre slabă
Nota 7 76-85% - capacitatea de regenerare slabă
Nota 8 65-75% - capacitatea de regenerare slabă spre foarte slabă
Nota 9 < 65% - capacitatea de regenerare foarte slabă

Desimea: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m2). După răsărire se 
determină numărul de plante răsărite la 1m2 pentru fiecare repetiţie, făcându-se apoi media. 
O atenţie deosebită se acordă culturilor semănate în toamnă la care se fac două numărători: 
toamna după răsărit şi primăvara după pornirea vegetaţiei.

Gradul de acoperire al terenului: Se determină în anii II şi III de vegetaţie, toamna şi 
primăvara;  se  exprimă  în  % faţă  de  situaţia  iniţială.  Exprimă  cât  la  % din  parcelă  este 
acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.

Rezistenţa la iernare poate fi apreciată în funcţie de numărul de plante dispărut peste 
iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul celor 
intrate în iarnă (în cazul lucernei şi trifoiului roşu semănate toamna). Se notează în primul an 
de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază gradul de acoperire al terenului în procente faţă 
de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la 1 la 9. 

În funcţie de numărul de plante dispărute, scara de notare este următoarea:
Nota 1 rezistenţă foarte bună - 20% plante dispărute
Nota 2 rezistenţă foarte bună spre bună - 20-30% plante dispărute
Nota 3 rezistenţă bună - 31-40% plante dispărute
Nota 4 rezistenţă bună spre mijlocie - 41-50% plante dispărute
Nota 5 rezistenţă mijlocie - 51-60% plante dispărute
Nota 6 rezistenţă mijlocie spre slabă - 61-70% plante dispărute
Nota 7 rezistenţă slabă - 71-80% plante dispărute
Nota 8 rezistenţă slabă spre foarte slabă - 81-90% plante dispărute
Nota 9 rezistenţă foarte slabă - 91-100% plante dispărute

Rezistenţa la secetă se determină în cazul culturilor comparative în sistem neirigat, în 
situaţia  în  care au survenit  perioade  lungi  de secetă.  În  asemenea situaţii,  rezistenţa  la 
secetă  se  notează  pe  scara  1-9  în  acelaşi  moment  cu  determinarea  capacităţii  de 
regenerare.

Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3 
săptămâni  după  cosire  dovedesc  o  bună  rezistenţă  şi  primesc  notele  corespunzătoare 
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9. 

Nota 1 -  rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire 
(100%);

Nota 3 - rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
Nota 5 - rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
Nota 7 - rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
Nota 9 - rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Rezistenţa  la  cădere se  determină  în  repetiţia  a  V-a,  cu  prioritate  după  vreme 
ploioasă  însoţită  de vânturi  puternice,  până la  coacerea seminţelor.  Se consemnează în 
note, de la 1-7:

Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.

Comportarea faţă de boli
Se fac observaţii în momentul atacului maxim. 

Principalele boli ale leguminoaselor furajere
Agentul patogen Când se determină Organele 

analizate
Elementele ce se

determină



F% I%
         Lucernă
Viroze

Mozaicul lucernei (Marmor medicaginis 
Holmes, Alfalfa virus 1 Pierce)

în timpul vegetaţiei frunzele F% şi I%

Bacterioze
Veştejitea bacteriană 
(Corynebacterium insidiosum 
(McCulloch) Jensen)

în timpul vegetaţiei frunze, tulpini F% 

Înnegrirea tulpinilor (Pseudomonas 
medicaginis Sackett)

în timpul vegetaţiei frunze, tulpini F% şi I%

Micoze
Mana (Peronospora aestivalis Syd.) aprilie-mai frunzele F%
Pătarea brună (Pseudopeziza  
medicaginis (Lib.) Sacc.)

înainte şi în timpul 
înfloritului

frunzele F% şi I%

Pătarea galbenă a frunzelor 
(Pseudopeziza jonessii Nannf. f,c,)

frunzele F% şi I%

Rugina (Uromyces striatus Schröter) în timpul vegetaţiei frunzele F% şi I%
Făinarea (Erysiphe pisi. DC.f.sp. 
medicaginis Hammar.)

în timpul vegetaţiei planta 
întreagă

F% şi I%

Antofitoze
Cuscuta (Cuscuta sp.) în timpul vegetaţiei F%

        Trifoi
Viroze

Mozaicul nervurian al trifoiului roşu 
(Marmor trifolii Holmes, Trifolium virus 
2 Weiss)

în timpul vegetaţiei frunzele F% şi I%

Filodia trifoiului la înflorit florile F%
Bacterioze

Arsura bacteriană (Xanthomonas 
alfalfae (Ricker, Jones et Davis) 
Dawson)

întreaga perioadă de 
vegetaţie

planta 
întreagă

F% şi I%

Micoze
Mana (Peronospora sp.) aprilie-mai frunzele F%
Pătarea brună a frunzelor 
(Pseudopeziza trifolii (Biv. Bernh.) Fuck.)

întreaga perioadă de 
vegetaţie

frunzele F% şi I%

Făinare (Erysiphe martii Lèv.f. sp. 
trifolii Rabenh.)

în perioada de vegetaţie 
când atacul este maxim

planta 
întreagă

F% şi I%

Pătarea neagră (Dothidiella trifolii 
(Pers.) Bayl.– Elliot et Stansf.)

înainte de înflorit frunzele F% 

Rugina (Uromyces trifolii (Hedw.f.) 
Lèv.) 

primăvara frunzele F% şi I%

Antofitoze
Cuscuta (Cuscuta sp.) în timpul vegetaţiei F%

        Sparcetă
Micoze

Mana sparcetei (Peronospora 
ruegeriae Gäum)

în timpul vegetaţiei frunzele F%

Rugina sparcetei (Uromyces 
anobrychidis (Desm.) Lèv.)

în timpul vegetaţiei frunze, tulpini F% şi I%

        Ghizdei
Micoze

Rugina ghizdeiului (Uromyces loti 
Blytt.)

în timpul vegetaţiei frunze, lăstari F% şi I%

Dăunătorii leguminoaselor perene

Denumirea ştiinţifică - populară Perioada atacului Organele atacate
Densitatea 
numerică

F%
Lucernă



Ploşniţa lucernei (Adelphocoris  
linolatus) mai lăstarii F%
Ploşniţa de câmp (Lygus pratensis)

iulie - august
lăstari şi peţiolul 
frunzelor F%

Viespea seminţelor (Bruchophagus 
roddi) iunie seminţele F%
Gărgăriţa rădăcinilor (Otiorrhynchus 
ligustici) primăvara rădăcinile F%
Gândacul roşu al lucernei (Phytodecta 
fornicata) primăvara frunzele F%
Fluturele pestriţ al lucernei (Semiothisa 
clathrata) mai

frunzele şi 
păstăile F%

Buha cafenie a lucernei (Mamestra 
suasa) iulie - august lăstari şi păstăile F%
Gărgăriţa galicola a seminţelor 
(Tychius medicaginis) aprilie - mai florile F%
Musculiţa galicola a frunzelor 
(Jaapiella medicaginis) mai frunzele F%

Trifoi
Tripsul trifoiului (Haplothrips niger) aprilie florile F%
Gărgăriţa trifoiului (Hypera zoilus) primăvara frunze F%
Gărgăriţele florilor de trifoi (Apion spp.) mai - iulie florile F%
Viespea seminţelor de trifoi 
(Bruchophgus gibbus) după apariţia seminţelor seminţele F%

Sparcetă
Gărgăriţa seminţelor (Bruchidius 
unicolor) înflorire sămânţa F%
Gărgăriţa dungată a sparcetei (Sitona 
callosus)

primăvara, formare a 
mugurilor florali planta F%

Viespea seminţelor (Eurytoma 
onobrichidis) vara seminţele F%

Ghizdei
Tripsul ghizdeiului (Odontothrips loti) înflorire frunze şi flori F%
Viespea seminţelor (Bruchophgus 
platypterus) după apariţia seminţelor seminţele F%
Gărgăriţa seminţelor (Apion lotii) mai - iulie seminţele
Musculiţa galicolă a florilor (Contarinia  
loti) august - septembrie florile F%

Determinări cantitative şi calitative
Determinarea producţiei

În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte 
cu precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare 
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare repetiţie se ia o probă de 1 kg de masă verde 
în pungi de plastic. Probele se usucă timp de 24 ore la etuvă, la o temperatură de 800C, 
după care se cântăresc din nou. Cantitatea rezultată la a doua cântărire reprezintă conţinutul 
în substanţă uscată. Se calculează media celor 4 repetiţii şi se exprimă procentual. 

Se calculează conţinutul de S.U. în t/ha după formula:

100
.%.)/.(./.. UShatvmhatUS ×=

Datele de producţie se prelucrează prin calcul statistic, care se efectuează la oficiul 
de calcul al ISTIS. 

Calitatea



Analize chimice. În laborator se determină la fiecare variantă conţinutul în proteină 
brută, celuloză brută şi zaharuri solubile. Se exprimă în procente din substanţa uscată.

Anual, se vor trimite la ISTIS Bucureşti, probe din fiecare soi în cantitate de 100 g. de 
material uscat, bine mărunţit.

Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

LUCERNĂ - Medicago sativa L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.

Durata minimă de testare ar trebui să fie în mod normal, două perioade similare în 
creştere, sau două cicluri de vegetaţie. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat  într-un loc 
suplimentar. 
Testele efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 

Fiecare test ar trebui să fie concepute pentru a duce la un total de cel puţin 60 şi pe o 
lungime de minim de 10 metri a rândului. Plantele distanţate ar trebui să fie aranjate în cel 
puţin trei repetiţii. Rândurile ar trebui să fie aranjate cu cel puţin 3 repetiţii şi densitatea de 
semănat trebuie să fie de aproximativ 200 de plante pe metru pătrat.
Designul parcelei de teste ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante 
poate fi eliminate pentru măsurare sau numărare fără a aduce atingere observaţiilor care 
trebuie să fie făcute până la sfârşitul ciclului de creştere.
Numărul de plante / părţi de plante să fie examinate: Excepţia cazului în care nu este indicat 
altfel, toate observaţiile ar trebui să fie făcute pe 60 de plante sau părţi luate de la fiecare din 
cele 60 de plante.
Stabilirea diferenţei între două soiuri este clar că depinde de mulţi factori, şi ar trebui să ia în 
considerare, în special, tipul de exprimare a caracteristicii examinate, adică dacă acesta este 
exprimat într-un calitative, cantitative sau pseudo- alitative. Prin urmare, este important ca 
utilizatorii  acestor  orientări  de  testare  să  fie  familiarizaţi  cu  recomandările  cuprinse  în 
introducerea generală înainte de a lua decizii cu privire la distinctivitate. 
Uniformitatea este de o importanţă deosebită pentru utilizatorii acestor teste şi să consulte 
Introducerea din Ghidul Tehnic înainte de a lua decizii cu privire la uniformitate. Evaluarea de 
uniformitate ar trebui să fie în conformitate cu recomandările pentru cross-soiuri. 
Stabilitate: În practică, aceasta nu este obişnuit să efectueze teste de stabilitate. Cu toate 
acestea, experienţa a demonstrat că, pentru multe tipuri de soi, atunci când un soi s-a fost 
dovedit a fi uniform, el poate fi, de asemenea, considerate a fi stabil. 

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului UPOV - TG/6/5)

1 Planta: portul toamna în primul an
2 Planta: înălţimea naturală la 2 săptămâni după echinocţiu în primul 



an
3 Planta: înălţimea naturală la 6 săptămâni după echinocţiu în primul 

an
4 Planta: înălţimea naturală primăvara
5 Epoca începutului înfloritului
6 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori violet albastre foarte închis
7 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori marmorate
8 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori crem, albe sau galbene
9 Tulpina: lungimea tulpinii celei mai lungi la înfloritul deplin

10 Planta: înălţimea naturală la 3 săptămâni după prima coasă
11 Planta: înălţimea naturală la 3 săptămâni după a doua coasă
12 Planta: înălţimea naturală la 3 săptămâni după a treia coasă
13 Planta: înălţimea naturală la 3 săptămâni după a patra coasă
14 Planta: înălţimea naturală la 2 săptămâni după al

            doilea echinocţiu de toamnă în primul an
15 Planta: înălţimea naturală la 6 săptămâni după al

            doilea echinocţiu de toamnă în primul an
16 Planta: tendinţa de creştere în timpul iernii
17 Rezistenţa la Colletotrichum trifolii
18 Rezistenţa la Phytophthora medicaginis

GHIZDEI - Lotus corniculatus L.

Fiecare  test  trebuie  să  includă  cel  puţin  60 plante  izolate  şi  10  m pe rânduri  de 
parcelă.

Parcele cu plante izolate: fiecare test trebuie să conţină 60 de plante izolate pe soi 
aranjate în 3, 4, 5 sau 6 repetiţii, de 20, 15, 12 sau 10 plante.

Parcele în rânduri: fiecare test care include parcele în rânduri trebuie să conţină cel 
puţin 10 m pe fiecare rând în două repetiţii,  fiecare în 5 m. Densitatea seminţei  trebuie 
asigurată în aşa fel în cât să fie 150 de plante pe metru.

Organizarea testelor trebuie să fie făcută astfel încât plante sau părţi din plante să 
poată fi recoltate pentru măsurători sau cântăriri, fără a prejudicia observaţiile care trebuie 
făcute până la sfârşitul ciclului de vegetaţie.

Fără alte indicaţii, toate observaţiile de plante izolate trebuie făcute pe 60 de plante 
sau părţi de plante pentru fiecare din cele 60 de plante.

Distinctivitatea Diferenţele observate între soiuri pot fi atât de clare încât mai mult de 
un ciclu de vegetaţie să nu fie necesar. În aceste circumstanţe, influenţa mediului să nu fie 
atât de mare într-un singur ciclu pentru ca diferenţele evaluate între soiuri să fie solide.  În 
cazul în care diferenţa în privinţa unei caracteristici observate într-un ciclu de vegetaţie nu 
este suficient de solidă, caracterul trebuie examinat în cel puţin două cicluri independente de 
vegetaţie.

Dacă diferenţa între două soiuri este clar dependentă de mai mulţi factori trebuie să 
se  considere,  în  special,  tipul  de  expresie  al  caracterului  fiind  examinat  ca  un  caracter 
calitativ, cantitativ sau pseudo-calitativ. 

 Uniformitatea Evaluarea uniformităţii trebuie să fie în concordanţă cu recomandările 
pentru soiurile hibride care se regăseşte în "Introducerea generală" la ghidurile elaborate de 
UPOV (www. upov.int).

Stabilitatea În practică, nu se infiinţează teste speciale pentru determinarea stabilităţii, 
aceasta fiind rezultatul testelor de distinctivitate şi uniformitate. Experienţa a demonstrat că 
pentru multe tipuri de soiuri când un soi este uniform el poate fi considerat şi stabil. În cazul 



unor dubii stabilitatea poate fi testată fie prin cultivare într-o nouă generaţie sau prin testare 
pe sămânţă nouă care să arate aceleaşi caracteristici pe care le-a furnizat materialul iniţial.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

1 Ploidia
2 Cotiledonul: lăţimea
3 Frunza: densitatea perişorilor
4 Frunza: intensitatea culorii verde
5 Tulpina: densitatea perişorilor
6 Planta: portul
7 Planta: lăţimea
8 Planta : înălţimea naturală la înspicat
9 Planta: vigoarea de creştere în iarnă

10 Floarea: culoarea butonului floral
11 Floarea: culoarea corolei
12 Planta: epoca înfloritului 
13 Frunza: lungimea foliolei centrale (a treia, a 

patra frunză din vârful celui mai lung lăstar)
14 Frunza: lăţimea foliolei centrale 
15 Tulpina: lungimea celei mai lungi tulpini
16 Rizomii
17 Sâmânţa: masa a 1000 de boabe

MAZĂRE FURAJERĂ - Pisum sativum L. (partim.)

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.

Durata minimă de testare ar trebui să fie în mod normal, două perioade similare în 
creştere, sau două cicluri de vegetaţie. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 
Testele efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Distinctivitatea Un soi candidat va fi considerat a fi distinct atunci când este apreciat cu o 
diferenţă semnificativă sau nivel  echivalent  pe baza testului  T sau COYD, diferenţa între 
două soiuri este clar dacă apare cu acelaşi semn, la nivelul de semnificaţie de 1% sau mai 
puţin (p <0,01) în două sau trei cicluri  consecutive de creştere. Dacă distinctivitatea este 
evaluată  combinat peste analiza distinctivitate ani (COYD) diferenţa între două soiuri este 
clar dacă caracteristicile respective sunt diferite la nivel de semnificaţie de 1% sau mai puţin 
(p <0,01), într-un test fie de peste doi sau trei ani. 
Dacă nivelul de semnificaţie sau metode statistice propuse nu sunt adecvate metoda utilizată 
trebuie să fie clar descris. 
 Uniformitatea  Pentru  evaluarea  de  uniformitate,  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95% ar trebui să fie aplicate. În cazul unui eşantion de 
100 de plante sunt permise trei off-type-uri.
Stabilitate Un candidat va fi considerat a fi suficient de stabil atunci când nu există nici o 
dovadă care să indice că este lipsită de uniformitate. 



Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocolului CPVO - TP/007/1)

1 Sămânţa: forma
2 Sămânţa: forma granulelor de amidon
3 Sămânţa: culoarea cotiledoanelor
4 Sămânţa: soiuri cu antocian: marmorarea tegumentului
5 Sămânţa: soiuri cu antocian: pete violacei sau roz pe tegument
6 Sămânţa: culoarea neagră a hilului
7 Sămânţa: soiuri cu antocian: culoarea tegumentului
8 Planta:  pigmentaţia antocianică
9 Planta:  înălţimea

10 Tulpina: fasciaţia
11 Tulpina: lungimea
12 Tulpina: numărul de noduri până la  nodul fertil inclusiv
13 Tulpina: soiuri cu antocian: pigmentaţia antocianică la inserţia 

stipelelor
14 Tulpina: soiuri cu antocian: tipul pigmentaţiei la inserţia stipelelor
15 Foliaj: culoarea
16 Foliaj: intensitatea culorii (numai cele verzi)
17 Foliaj: nuanţa cenuşie
18 Frunza: foliole
19 Frunza: pruina pe faţa superioară a foliolei
20 Frunza: numărul mediu cel mai mare de foliole
21 Foliola: mărimea
22 Foliola: lungimea
23 Foliola: lăţimea
24 Foliola: distanţa punctului cel mai lat spre bază
25 Foliola: dentiţia
26 Foliola: intensitatea dentiţiei
27 Stipela: tipul de dezvoltare
28 Stipela: prezentă stipela ureche de iepure
29 Stipela: pruina pe faţa superioară
30 Stipela: lungimea
31 Stipela: lăţimea
32 Stipela: pătarea
33 Stipela: densitatea maximă a pătării
34 Peţiol: lungimea (de la axilă la primul cercel)
35 Epoca de înflorire
36 Numai soiuri nefasciate: Planta: numărul maxim de flori la nod
40 Numai varietăţi fără antocian: Floarea: culoarea stindardului
41 Floarea: lăţimea maximă a stindardului
42 Floarea: forma bazei stindardului
43 Floarea: intensitatea ondulaţiei stindardului
44 Floarea: lăţimea sepalelor
45 Floarea: forma vârfului la sepala superioară (la al 2-lea nod florifer)
46 Floarea: lungimea pedunculului de la tulpină la prima floarea
47 Păstaia: lungimea (la al 2-lea nod florifer)
48 Păstaia: lungimea maximă (la al 2-lea nod florifer)
49 Păstaia: strat pergamentos
50 Numai varietăţi fără strat pergamentos: Păstaia: îngroşarea peretelui
51 Păstaia: intensitatea curburii



52 Păstaia: tipul de curbură
53 Numai varietăţi fără strat pergamentos: Păstaia: forma părţii bazale
54 Păstaia: culoarea
55 Păstaia: intensitatea culorii verzi
56 Numai varietăţi fără sau parţial strat pergamentos: Păstaia: linia 

suturii 
57 Numai varietăţi cu antocian: Păstaia: pigmentaţia antocianică  a 

suturii      
58 Numai varietăţi cu antocian: Păstaia: pigmentaţia antocianică sub 

formă de pete
59 Păstaia: numărul de ovule
60 Păstaia: intensitatea culorii verzi a boabelor imature
61 Sămânţa: epoca de maturare
62 Sămânţa: zbârcirea cotiledonului
63 Sămânţa: intensitatea zbârcirii cotiledonului
64 Sămânţa: greutatea

MĂZĂRICHE  FURAJERĂ DE PRIMĂVARĂ - Vicia sativa L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.
Durata minimă de teste ar trebui să fie două perioade similare în creştere.
Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în care orice 
caracteristici importante ale soi nu poate fi vazut la acel loc, soiul poate fi testat într-un loc 
suplimentar.
Testelor efectuate pe teren trebuie să se desfăşoare în condiţii care garantează creşterea 
normală. Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de 
plante pot fi îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care 
trebuie să fie făcute până la sfârşitul perioadei de creştere. Ca un minim, fiecare test ar 
trebui să includă un total de 100 de plante care ar trebui să fie împărţite între două sau mai 
multe repetiţii şi, dacă este utilizată metoda pe rânduri, 50 de plante/rând.
Parcele separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă au fost supuse unor 
condiţii similare de mediu.
Toate observaţiile de evaluare a distinctive şi stabilitatea, ar trebui să se facă la 20 plante 
sau părţi de 20 de plante.
Toate observaţiile pe răsad ar trebui să fie 3-4 săptămâni după răsărire. Toate observaţiile 
pe tulpină, frunze, flori şi stipele ar trebui să fie făcute în momentul de înflorire.
Pentru evaluarea de omogenitate a caracteristicilor  pe teren ca un vizual printr-o singură 
observaţie a unui grup de plante sau părţi de plante), numărul de plante aberante sau părţi 
de plante ar trebui să nu depăşească 3 în 100.
Pentru  evaluarea  de omogenitataţii  caracteristicilor  pe un  singur  rând  de  plante  sau  pe 
anumite părţi de plantă, numărul de off-type-uri nu trebuie să depăşească 2 în 50.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/32/6)

1 Plantula : raportul lungime/lăţime al foliolei de la a doua frunză 



primară
2 Plantula : pigmentaţia antocianică la baza tulpinii 
3 Plantula : intensitatea pigmentaţiei antocianice la baza tulpinii      
4 Planta : culoarea foliajului (înaintea înfloririi)
5 Perioada de început a înfloririi (când 30 % din plante sunt înflorite)
6 Tulpina : pilozitatea internodurilor superioare
7 Tulpina : pigmentaţia antocianică a subsuoarei frunzei
8 Frunza : forma extremităţii foliolei ( în treimea mijlocie a plantei)
9 Frunza : lăţimea foliolei 

10 Stipelele : pigmentaţia antocianică a glandelor nectarifere
11 Floarea : culoarea stindardului
12 Păstaia : pilozitatea
13 Păstaia : lungimea 
14 Păstaia : lăţimea
15 Păstaia : lungimea ciocului
16 Păstaia : număr de seminţe
17 Sămânţa (bobul) : grosimea
18 Bobul : forma
19 Bobul : culoarea de fond a tegumentului
20 Bobul : ornamentaţiile maro
21 Bobul : întinderea ornamentaţiilor maro
22 Bobul : ornamentaţiile albastru - închis spre negru
23 Bobul : întinderea ornamentaţiilor albastru-închis spre negru
24 Bobul : culoarea cotiledoanelor

TRIFOI ROŞU  - Trifolium pratense L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.

Durata minimă de testare ar trebui să fie în mod normal, două perioade similare în 
creştere, sau două cicluri de vegetaţie. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 
Testele efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 

Densitatea asigurată  trebuie  să fie  de 3000 plante  (densitate  aproximativ  450 de 
plante pe m2), care ar trebui să fie împărţită în două repetiţii 

Terenuri cu plante spaţiate la un rând prevăd un număr de 60 de plante spaţiate la un 
rând, care ar trebui să fie împărţite între trei repetiţii. Parcele separate de observare şi de 
măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse condiţiilor similare de mediu.

Excepţia  cazurilor  în  care  se  prevede  altfel,  toate  observaţiile  de  evaluare  de 
distinctivitate, omogenitate şi stabilitate ar trebui să fie
pe 60 de plante sau părţi din fiecare din cele 60 plante în cazul experienţelor montate spaţial 
la un rând sau la un minim de 1500 de plante în cazul parcelelor cu rânduri. 
Variabilitatea în cadrul soi nu trebuie să depăşească variabilitatea comparabile soiuri deja 
cunoscute. 
Interpretarea rezultatelor trebuie să fie efectuate în conformitate cu regula de auto-polenizare 
a soiului, aşa cum e prevăzut în intorducerea generală.



Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/5/7)

1 Sămânţa: culoarea tegumentului
2 Ploidia
3 Cotiledon: lungimea
4 Cotiledon: lăţimea
5 Planta: înălţimea naturală în anul semănatului
6 Frunza: culoarea în anul semănatului
7 Planta: portul toamna în anul semănatului
8 Planta: tendinţa de a înflori în anul semănatului
9 Planta: înălţimea naturală în primăvară

10 Frunza: intensitatea culorii verzi în primăvară
11 Epoca înfloritului
12 Tulpina: lungimea
13 Tulpina: grosimea
14 Tulpina: numărul de internoduri
15 Tulpina: densitatea perişorilor
16 Frunza: forma foliolei mediane
17 Frunza: lungimea foliolei mediane
18 Frunza: lăţimea foliolei mediane
19 Frunza: intensitatea marcărilor foliari albi
20 Planta: înălţimea naturală după a doua coasă

2.9.2.GRAMINEE PERENE
Din această grupă fac parte următoarele specii: 
Firuţă – Poa pratensis L.
Golomăţ – Dactylis glomerata L.
Speciile de păiuş –Festuca pratensis Hudson; Festuca rubra L.; 
                              Festuca arundinacea Schreber
Raigras peren – Lolium perenne L.                
Timoftică – Phleum pratense L.
Obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss.)

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj

Plante premergătoare
Cele  mai  bune premergătoare  sunt  mazărea,  cerealele  păioase,  sfecla  de zahăr, 

floarea-soarelui.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea se aplică conform tehnologiei de cultură a fiecărei specii şi tipului de sol. 
Pregătirea  patului  germinativ  se  execută  din  toamnă pentru  a  permite  semănatul 

culturii comparative primăvara devreme. Terenul trebuie să fie bine mărunţit având în vedere 
dimensiunile mici ale seminţelor. Înainte de semănat se va tăvălugi şi se va aplica o grăpare 
superficială.  În fiecare an de vegetaţie  se efectuează combaterea buruienilor  cu erbicide 
specifice tipului de buruiană.

a) Sămânţa şi semănatul



Înfiinţarea culturilor comparative la toate speciile se face primăvara în prima epocă. În 
regim irigat, unele specii (raigras peren, păiuş înalt, golomăţ) pot fi semănate la sfârşitul verii 
în perioada 20 august - 10 septembrie.

Norma de sămânţă şi adâncimea de semănat
Specia Norma de sămânţă

kg/ha
Adâncimea de semănat

cm.
Păiuş de livezi (Festuca pratensis L.) 30 1.5 - 2
Păiuş roşu (Festuca rubra L.) 25 1.5 - 2
Firuţă (Poa pratensis L.) 18 0.5 - 1.5
Raigras peren (Lolium perenne L.) 30 1.5 - 2
Golomăţ (Dactylis glomerata L.) 30 1 - 2
Timoftică (Phleum pratense L.) 16 0.5 - 1.5
Obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss.) 30 1.5 - 2

Irigarea
Se  aplică  în  mod  obligatoriu  în  cazul  semănatului  în  toamnă,  o  udare  de 

aprovizionare de 400-500 m3/ha, iar după semănat se aplică 250-300 m3/ha.
În timpul perioadei de vegetaţie se administrează udări de 500-600 m3/ha, numărul 

acestora variind în funcţie de deficitul hidric.
b) Recoltarea
Prima coasă se execută la începutul înspicatului fiecărui soi. Coasele următoare se 

vor efectua când biomasa realizată nu mai prezintă creşteri intense, acest interval variind 
între 30-40 zile (de la precedenta), în funcţie de specie şi condiţii climatice.

În cazuri speciale, când se verifică soiuri de graminee specifice păşunilor (Festuca 
rubra, Poa pratensis)  prima coasă se realizează,  când vârful  de creştere învelit  în teaca 
frunzelor  s-a ridicat la 10 cm deasupra solului, iar coasele următoare la intervale de 28-30 
zile. 

Testul VAU
Durata ciclului experimental este de 3 ani.

Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................ 12 m2

- suprafaţa recoltată .................................................................................. 10 m2

- lungimea parcelei semănate ……………………………………………… 12 m
- lungimea parcelei recoltate ………………………………………………. 10 m
- lăţimea parcelei .......................................................................................  1 m
- lăţimea 

recoltată ......................................................................................
 1 m

- numărul rândurilor semănate ..................................................................     8
- numărul rândurilor recoltate ....................................................................     8
- distanţa între rânduri .............................................................................. 12.5 cm
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului - se notează ziua când 90% din plante au răsărit.

Data înspicatului - se notează la coasa I ziua în care la 10% din lăstarii  lungi au 
apărut inflorescenţele.

Maturitatea  tehnică -  se  notează  data  în  care  se  execută  prima  coasă,  care 
corespunde de obicei cu începutul înspicatului fiecărui soi.



Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor : se determină la dezvoltarea deplină a plantei, în repetiţia a V-a, prin 

măsurarea a câte 60 plante. Se exprimă în cm.

Vigoarea plantelor - notarea vigorii se face numai primăvara, la 2-3 săptămâni de la 
pornirea vegetaţiei, în note 1-9 (1-foarte bună; 9-foarte slabă), şi exprimă un complex de 
însuşiri care se referă la comportarea soiurilor la factorii nefavorabili din iarnă, pornirea în 
vegetaţie în primăvară, bogăţia lăstarilor şi a foliajului. 

Soiurile  care  se  disting  printr-o  înălţime  mai  mare  şi  un  foliaj  mai  bogat  în  faza 
respectivă  primesc notele  corespunzătoare  spre  nota 1,  iar  cele  care au o  înălţime mai 
redusă şi un foliaj mai sărăcăcios primesc nota corespunzătoare către 9. 

Capacitatea de regenerare: se exprimă în note de la 1 la 9 (1 - foarte bună, 9 - foarte 
slabă), după aceleaşi criterii ca şi vigoarea plantelor la 10-15 zile după fiecare coasă.  Se 
compară  înălţimea  plantelor  (10  plante  din  fiecare  variantă)  cu  înălţimea  martorului 
determinate simultan (10 plante). 

Se utilizează scara de mai jos:
Nota 1 > 135% - capacitatea de regenerare foarte bună
Nota 2 126-135% - capacitatea de regenerare bună spre foarte bună
Nota 3 116-125% - capacitatea de regenerare bună
Nota 4 106-115% - capacitatea de regenerare bună spre mijlocie
Nota 5 96-105% - capacitatea de regenerare mijlocie
Nota 6 86-95% - capacitatea de regenerare mijlocie spre slabă
Nota 7 76-85% - capacitatea de regenerare slabă
Nota 8 65-75% - capacitatea de regenerare slabă spre foarte slabă
Nota 9 < 65% - capacitatea de regenerare foarte slabă

Desimea: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m2). După răsărire se 
determină numărul de plante răsărite la 1m2 pentru fiecare repetiţie, făcându-se apoi media. 
O atenţie deosebită se acordă culturilor semănate în toamnă la care se fac două numărători: 
toamna, după răsărit şi primăvara, după pornirea vegetaţiei.

Gradul de acoperire al  terenului:  În anii  II-III  de vegetaţie se determină gradul de 
acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. El exprimă cât la % din suprafaţa 
unei parcele este acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.

Rezistenţa  la  iernare: poate  fi  apreciată în funcţie  de numărul  de plante dispărut 
peste iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul 
celor intrate în iarnă. Se notează în primul an de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază 
gradul de acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la 
1 la 9. 

Pentru apreciere se utilizează aceeaşi scară ca la leguminoasele perene. 

Rezistenţa la secetă: se determină în situaţia în care au survenit perioade lungi fără 
precipitaţii.  Se  notează  pe  scara  de  la  1  la  9  (1-foarte  bună;  9-foarte  slabă)  în  acelaşi 
moment în care se determină capacitatea de regenerare.

În urma unei perioade de secetă puternică, la 2-3 săptămâni după cosire, plantele 
regenerează normal, soiul  primeşte nota corespunzătoare către 1, iar dacă plantele au o 
pornire slabă în vegetaţie, aproape s-au uscat, se notează spre nota 9. 

Nota 1 -  rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire 
(100%);

Nota 3 - rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
Nota 5 - rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
Nota 7 - rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
Nota 9 - rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Rezistenţa la cădere se determină în repetiţia a V-a cu prioritate după vreme ploioasă 
însoţită de vânturi puternice, până la coacerea seminţelor. Se consemnează în note:

Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);



Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.

Comportarea la boli şi dăunători
Se fac observaţii în timpul întregii perioade de vegetaţie.  

                                                                                                                            
Bolile gramineelor perene

Agentul patogen Când se determină Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină
F% I%

Bacterioza galbenă mucilaginoasă 
(Corynebacterium rathayi (Smith) Dowson

în timpul vegetatiei întreaga plantă     F%

Septorioză (Septoria sp.) în timpul vegetatiei frunzele, tulpinile, 
spicele

F%       I%

Furca de tors a gramineelor (Epichloë 
typhina (Pers.) Tul.)

împăiat, înspicare întreaga plantă     F%

Făinare (Blumeria graminis March.) în perioada de 
vegetaţie

frunze, tulpini,
rar pe spice

F%       I%

Rugina (Puccinia sp.) întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%       I%

Stricul golomăţului (Cocksfoot streak) în timpul vegetaţiei frunzele
Mozaicul galben al plantelor de obsigă 
(Marmor graminis)

frunzele

Dăunătorii gramineelor perene

Denumirea ştiinţifică - populară Perioada atacului Organele atacate
Densitatea 
numerică

F%
Tripsul gramineelor (Haplothrips aculeatus)

florile şi boabele F%
Buha semănăturilor (Scotia segetum) august coletul F%
Lăcustele (Calliptamus sp.) primăvara şi vara tulpinile şi frunzele F%

Determinări cantitative şi calitative

Determinarea producţiei

În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte 
cu precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare 
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare repetiţie se ia o probă de 1 kg masă verde 
care  se  introduce  în  pungi  de  plastic.  Probele  se  usucă  timp de  24  ore  la  etuvă  la  o 
temperatură  de  800C,  după  care  se  cântăresc  din  nou.  Cantitatea  rezultată  la  a  doua 
cântărire  reprezintă  conţinutul  în  substanţă  uscată.  Se  calculează  media  şi  se  exprimă 
procentual. 

Se calculează conţinutul de S.U. în t/ha după formula:

100
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Datele de producţie se prelucrează prin calcul statistic, care se efectuează la oficiul 
de calcul al ISTIS. 

Calitatea 
Analize chimice
 În laborator se determină la fiecare variantă conţinutul în proteină brută, celuloză 

brută şi zaharuri solubile. Se exprimă în procente din substanţa uscată.
Anual se vor trimite la ISTIS Bucureşti probe din fiecare soi, în cantitate de 100 g. de 

material uscat, bine mărunţit.
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Precizări  privind  culturile comparative  de raigras aristat  (Lolium multiflorum 
Lam.)



Instrucţiunile  privind  executarea  culturilor  comparative  la  gramineele  perene  sunt 
valabile şi pentru raigrasul aristat, cu următoarele deosebiri:

Durata experimentării: ciclul experimental este de 3 ani;
Planta premergătoare: cele mai bune sunt mazărea şi cerealele păioase de toamnă.

Semănatul: însămânţarea se execută anual. Epoca optimă de semănat este la 1-10 
septembrie pentru zonele de câmpie şi  20 august   -  5 septembrie pentru zona colinară. 
Adâncimea de semănat este de 1.5 – 2 cm.

Densitatea: 1000 seminţe germinabile/m2 cu o normă de 25 kg/ha sămânţă utilă, 
pentru soiurile-diploide şi 35 kg/ha sămânţă utilă la soiurile tetraploide.

Recoltarea: prima coasă se declanşează la începutul înspicatului, moment în care la 
10% din lăstarii lungi au apărut spice. Coasele următoare se efectuează la intervale de 4-5 
săptămâni. 

Testul DUS

PĂIUŞ ÎNALT - Festuca arundinacea Schreb.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.
Durata minimă de teste ar trebui să fie două perioade similare în creştere.
Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în care orice 
caracteristici importante ale soi nu poate fi vazut la acel loc, soiul poate fi testat într-un loc 
suplimentar.
Testelor efectuate pe teren trebuie să se desfăşoare în condiţii care garantează creşterea 
normală. Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de 
plante pot fi îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care 
trebuie să fie făcute până la sfârşitul perioadei de creştere. 

Fiecare test trebuie să fie concepute pentru a duce la un total de cel puţin 60 de 
plante pe o distanţă de 10 metri a rândului.  Parcele separate pentru observaţie şi pentru 
măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse unor condiţii similare de mediu. 
Fiecare test ar trebui să constea din 60 de plante spaţiate la un rând dispuse în 3 sau mai 
multe repetiţii. Fiecare test trebuie să conţină rânduri de cel puţin 10 metri, dispuse în două 
sau mai multe repetiţii. Densitatea de semănat trebuie să fie astfel încât aproximativ 160-200 
plante pe metru pătrat.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/39/8)

1 Ploidia 
2 Foliajul: fineţea
3 Frunza: intensitatea culorii verde în timpul creşterii vegetative
4 Planta: tendinţa de a forma inflorescenţe  (fără vernalizare)
5 Planta: înălţimea naturală după vernalizare (în  jurul a 4 

            săptămâni după începutul creşterii vegetative)
6 Planta: timpul înfloritului (după vernalizare)
7 Planta: portul la înspicat
8 Planta: înălţimea naturală la înspicat



9 Tulpina: lungimea celui mai lung lăstar, 
              inclusiv inflorescenţa (la sfârşitul creşterii)

10 Frunza steag: lăţimea
11 Inflorescenţa: lungimea 
12 Frunza steag: lungimea 

PĂIUŞ DE LIVEZI - Festuca pratensis Hudson

 
CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE

(conform ghidului UPOV - TG/39/8)

1 Ploidia 
2 Foliajul: fineţea
3 Frunza: intensitatea culorii verde în timpul creşterii 

vegetative
4 Planta: tendinţa de a forma inflorescenţe  (fără 

vernalizare)
5 Planta: înălţimea naturală după vernalizare (în  jurul 

a 4 săptămâni după începutul creşterii vegetative)
6 Planta: timpul înfloritului (după vernalizare)
7 Planta: portul la înspicat
8 Planta: înălţimea naturală la înspicat
9 Tulpina: lungimea celui mai lung lăstar, 

              inclusiv inflorescenţa (la sfârşitul creşterii)
10 Frunza steag: lăţimea
11 Inflorescenţa: lungimea 
12 Frunza steag: lungimea 

PĂIUŞ ROŞU - Festuca rubra L., Festuca ovina L., Festuca filiformis Pourr., Festuca 
brevipila R. Tracey, Festuca heterophylla Lam., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare.
Durata minimă de teste ar trebui să fie două perioade similare în creştere.

Fiecare test trebuie să fie concepute pentru a duce la un total de cel puţin 60 de 
plante la distanţe care ar trebui să fie împărţită între cel puţin 2 repetiţii. În plus, Testul poate 
include rânduri de 8 metri, care ar trebui să fie împărţit între cel puţin 2 repetiţii. Densitatea 
de seminţe trebuie să fie astfel incât sa se asigure un număr în jur de 200 plante / metru 
pătrat 
Designul parcelei ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante poate fi 
eliminat pentru măsurare sau numărare fără a aduce atingere observaţiilor pe care trebuie să 
fie făcute până la sfârşitul ciclului de creştere.

Excepţia cazului în care nu este indicat altfel, toate observaţiile sau măsurători pe 
plante unice ar trebui să se face pe 60 de plante sau părţi  din fiecare din 60 de plante, 
precum şi orice alte observaţii sau măsurători care ar trebui să fie efectuate pe toate plantele 
din test. În cazul de observaţiile de piese prelevate de la plante unice, numărul de piese care 
trebuie luate de fiecare din plante ar trebui să fie 1.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.



CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/67/5)

1 Planta: ploidia
2 Teaca frunzei: pigmentaţia antocianică
3 Planta: înălţimea naturală
4 Planta: portul
5 Frunza: lungimea
6 Numai varietăţile de păiuş roşu  Frunza: lăţimea
7 Frunza: intensitatea culorii verzi
8 Frunza: perozitatea
9 Planta: dezvoltarea rizomilor

10 Planta: epoca înspicării
11 Planta: înălţimea naturală la înspicare (limbul ultimei frunze exclus)
12 Ultima frunză: lungimea
13 Numai varietăţile de păiuş roşu  Ultima frunză: lăţimea
14 Numai varietăţile de păiuş roşu   Ultima frunză: raport 

lungime/lăţime
15 Planta: lungimea celei mai lungi tulpini (inflorescenţa inclusă)
16 Planta: lungimea ultimului internod
17 Inflorecenţa: lungimea
18 Inflorescenţa: pigmentaţia antocianică a paniculului

RAIGRAS PEREN  - Lolium perenne L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Fiecare test trebuie să fie concepute pentru a duce la un total de cel puţin 60 de 
plante la distanţe care ar trebui să fie împărţită între cel puţin 2 replici. În plus, Testul poate 
include 8 metri/  rând,  care ar  trebui să fie împărţit  în cel  puţin 2 repetiţii.  Densitatea de 
seminţe trebuie să fie astfel încât să se asigure în jur de 200 plante / metru pătrat.
Designul câmpului ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante poate fi 
eliminate pentru măsurare sau numărare fără a aduce atingere observaţiilor care trebuie să 
fie făcute până la sfârşitul ciclului de creştere. 
Excepţia cazului în care nu este indicat altfel, toate observaţiile pe plante unice ar trebui să 
fie făcute pe 60 plante sau părţi din fiecare din 60 de plante, precum şi orice alte observaţii 
efectuate pe toate plantele din test. În cazul de observaţiile de piese luate de la plante unice, 
numărul de piese ce trebuie luate din fiecare din plante ar trebui să fie 1. 

Distinctivitatea  Stabilirea  existenţei  unei  diferenţe între cele două soiuri  este clar 
depinde de mulţî factori,  şi ar trebui să ia în considerare, în special, tipul de exprimare a 
caracteristicii  examinate,  adică  dacă  acesta  este  exprimat  într-un  calitative,  cantitative, 
calitative sau pseudo- manieră. Prin urmare, este important ca utilizatorii acestor orientări de 
testare sunt familiarizaţi cu recomandările cuprinse în introducerea generală înainte de a lua 
decizii cu privire la distinctivitate.

Uniformitatea  Este  de  o  importanţă  deosebită  pentru  utilizatorii  din  aceste  teste 
orientările din introducere înainte de a lua decizii cu privire la uniformitate. Cu toate acestea, 
următoarele puncte sunt furnizate pentru elaborarea şi orientarea în aceste teste:

Evaluarea de uniformitate ar trebui să fie în conformitate cu recomandările pentru 
cross-soiuri cu polenizare din introducerea generală.

Stabilitate În practică, aceasta nu este obişnuit să efectueze teste de stabilitate care 
produc rezultate ca fiind cert atât cele de testare de distinctivitate şi uniformitate. Cu toate 
acestea, experienţa a demonstrat că, pentru multe tipuri de soi, atunci când un soi a fost 
dovedit a fi uniforme, ea poate fi, de asemenea, considerat a fi stabil. 



Atunci când este cazul, sau în caz de dubiu, stabilitatea poate fi testată prin testarea 
unui stoc de sămânţă nou pentru a se asigura că aceasta prezintă aceleaşi caracteristici ca 
şi cele afişate de materialul iniţial furnizat.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/4/8)

1 Planta: ploidia
2 Planta: portul în stadiu de creştere vegetativă (fără vernalizare)
3 Frunza: lungimea (în stadiul vegetativ)
4 Frunza: lăţimea (în stadiul vegetativ)
5 Frunza: intensitatea culorii verzi
6 Planta: lăţimea (după vernalizare)
7 Planta: portul în stadiul vegetativ (după vernalizare)
8 Planta: înălţimea (după vernalizare)
9 Numai varietăţile de L.m.w şi L.r

Planta: epoca de înspicare (fără vernalizare)
10 Planta: tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare)
11 Numai varietăţile de L.p., L.m.i şi L.b.

Planta: epoca de înspicare (după vernalizare)
12 Planta: înălţimea naturală la înspicare
13 Planta: lăţimea la înspicare
14 Ultima frunză: lungimea
15 Ultima frunză: lăţimea
16 Ultima frunză: raportul lungime/lăţime
17 Planta: lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă 
18 Planta: lungimea ultimului internod
19 Inflorescenţa: lungimea
20 Inflorescenţa: număr de spiculeţe
21 Inflorescenţa: desimea
22 Inflorescenţa: lungimea glumei exterioare de la spiculeţul bazal 
23 Inflorescenţa: lungimea spiculeţului bazal, excluzând arista

OBSIGĂ NEARISTATĂ Bromus inermis L.

Durata minimă a examinării este de două cicluri de vegetaţie independente.
Experienţele se organizează într-un singur loc.
Experienţele  trebuie  să  beneficieze  de  condiţii  normale  de  cultură.  Mărimea 

parcelelor  trebuie  să permită prelevarea de plante sau părţi  de plante pentru efectuarea 
măsurătorilor sau numărătorilor fără a prejudicia luarea observaţiilor ulterioare.

Fiecare  test  trebuie  să  includă  60 plante  izolate  şi  cel  puţin  10 m de parcelă  în 
rânduri. Se pot folosi parcele separate destinate unor observaţii şi pentru măsurători dacă 
beneficiază de aceleaşi condiţi de mediu.

Parcele cu plante izolate Fiecare test trebuie să conţină 60 plante izolat dintr-un soi, 
repartizate în 3 repetiţii. Parcelele în rânduri
Fiecare test trebuie să consiste din cel puţin 10 metri de rând, în două sau mai multe repetiţii. 
Densitatea la semănat trebuiesă permită obţinerea a 160-180 plante pe metru linear.

Fără indicaţii contrare, toate observaţiile pe plante izolate se fac pe 60 plante sau pe 
părţi din cele 60 de plante. Observaţiile pe plante semănate în rînduri trebuie să se facă pe 
totalitatea fiecarei parcele. Interpretarea rezultatelor trebuie să se facă în conformitate cu 
regulile aplicabile plantelor.



Dacă  este  necesar,  colecţia  soiurilor  pentru  cultivare  se  divide  în  grupe  pentru 
determinarea distinctivităţii. Caracterele utilizate pentru definirea grupelor sunt cele care se 
cunosc prin experienţă că nu variază sau variază puţin în interiorul unui soi şi a căror diferite 
nivele de expresie sunt destul de uniform repatizate în colecţie.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

Nr. Caracterul
1 Plantula: coloraţia antocianică a tecii primei frunze
2 Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului
3 Planta: înălţimea naturală (toamna în anul semănatului)
4 Frunza: intensitatea culorii verde
5 Foliajul: fineţea
6 Frunza: perozitatea (pe partea superioară a frunzei)
7 Planta:  înălţimea  naturală  primăvara  (la  o  lună  după  începutul 

creşterii)
8 Planta: epoca înspicatului după vernalizare (în al doilea an)
9 Planta: înălţimea naturală la înspicat
10 Frunza steag: lungimea la înspicat
11 Frunza steag: lăţimea la înspicat
12 Planta:  lungimea  celei  mai  lungi  tulpini  (inflorescenţa  inclusă;  la 

dezvoltarea completă)
13 Planta:  diametrul  lăstarilor  (măsurat  deasupra  primului  nod)  în  al 

doilea an la înflorit
14 Planta: lungimea ultimului internod (la dezvoltarea completă)
15 Inflorescenţa: lungimea (la dezvoltarea completă)
16 Inflorescenţa: densitatea (la dezvoltarea completă)

2.9.3.  GRAMINEE  ŞI  LEGUMINOASE  FURAJERE  PENTRU 
GAZON

Destinaţia soiurilor în examinare
Gazon pentru terenurile de sport, peluze, grădini, parcuri şi marginea drumurilor. 

Plante premergătoare
Cele  mai  bune premergătoare  sunt  mazărea,  cerealele  păioase,  sfecla  de zahăr, 

floarea-soarelui.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea:
- 250 kg/ha îngrăşăminte complexe 15:15:15, în primăvară;
- câte 125 kg/ha îngrăşăminte complexe după fiecare cosire.
La  pregătirea  terenului  se  va  avea  grijă  ca  acesta  să  fie  perfect  nivelat  şi  bine 

mărunţit, având în vedere dimensiunile mici ale seminţelor.

a) Sămânţa şi semănatul
Se face primăvara timpuriu în luna martie, manual, prin împrăştierea seminţelor la 

suprafaţa solului, utilizând rama metrică. Ulterior, se aplica o tăvălugire uşoară. 



Adâncimea de semănat este de 0.5 – 1.0 cm.
Elementele de tehnologie privind semănatul se regăsesc în tabelul de mai jos.

Specia
Densitatea

seminţe 
germinabile/m2

MMB
g.

Germinaţia 
minimă a 

seminţelor
%

Norma de 
semănat

g./m2

Raigras peren (Lolium perenne L.) 10.000 1.6 90 18
Păiuş roşu (Festuca rubra commutata L.) 15.000 1.1 86 19
Păiuş roşu (Festuca rubra trichophylla L.) 25.000 1.0 86 20
Păiuş roşu (Festuca rubra rubra L.) 20.000 1.3 86 19
Păiuşul oilor (Festuca ovina L.) 15.000 1.0 86 17
Păiuşul oilor (Festuca arundinacea Schreber) 10.000 2.5 86 29
Firuţă (Poa pratensis L.) 35.000 0.4 80 18
Firuţă (Poa trivialis L.) 35.000 0.3 85 12
Iarba câmpului (Agrostis sp.) 70.000 0.09 85 7
Timoftică (Phleum pratense L.) 35.000 0.5 90 19
Timoftică (Phleum nodosum L.) 30.000 0.3 90 10

Cosirea parcelelor
În fiecare an de testare, în timpul vegetaţiei, se fac cosiri repetate. Înălţimea de cosire 

este de 7 – 8 cm.

Testul VAU

Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................ 2 m2

- lungimea parcelei ...................................................................................  2 m
- lăţimea parcelei .......................................................................................  1 m
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 4 repetiţii + repetiţia a V-a destinată 

unor observaţii. 
          

Un exemplu de amplasare a unei experienţe cu 3 soiuri pentru gazon este redat în 
schiţa de mai jos.

Schiţa experienţei cu graminee pentru gazon
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Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei

Vigoarea plantelor:   se apreciază în funcţie de acoperirea terenului  de către soiul 
semănat, ţinând cont de instalarea cât mai bună a soiului.  Se determină în lunile martie- 
aprilie şi se exprimă în note (9-1).

Aspectul  hibernal se  referă  la  aspectul  verde  al  covorului  vegetal  în  iarnă,  ca  o 
consecinţă a acţiunii frigului,  al unei eventuale stări latente a bolilor. Se determină în lunile 
ianuarie şi martie.

Aspectul  estival se  referă  la  aspectul  verde  al  covorului  vegetal  în  vară.  Este 
consecinţa secetei şi/sau a căldurii, dar de asemenea, al unei eventuale stări latente sau a 
bolilor. Se determină începând din luna mai până în septembrie.

Densitatea covorului vegetal: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m2). 
După  răsărire  se  determină  numărul  de  plante  răsărite  la  1m2 pentru  fiecare  repetiţie, 
făcându-se apoi media.

Gradul de acoperire al  terenului:  În anii  II-III  de vegetaţie se determină gradul de 
acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. El exprimă cât la % din suprafaţa 
unei parcele este acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.

Toleranţa  la  călcat:  se  apreciază  plecând  de  la  testarea  toleranţei  la  călcat 
determinată  artificial  prin  evaluarea  abundenţei  vegetaţiei  rămase  în  urma tratamentului. 
Perioada testării toleranţei la călcat este vara şi iarna.

Toleranţa la călcat de vară se face din mai până în septembrie. Este un călcat de tip 
compact, moderat agresiv, realizat cu un tăvălug simplu sau dublu. Se simulează călcatul de 
vară al gazonului de agrement.

Toleranţa la călcat de iarnă se determină din septembrie până în aprilie-mai. Este un 
călcat  de  tip  compact  +  smulgere  agresiv,  realizat  cu  un  tăvălug  dublu.  Se  simulează 
utilizarea intensivă în iarnă a terenurilor de sport.

Se exprimă în note de la 9 la 1 (9 – toleranţă foarte bună,  1 – toleranţă foarte slabă).

Rezistenţa la secetă se determină în repetiţia a V-a, în sistem neirigat, în situaţia în 
care  au survenit  perioade lungi  de secetă.  În  asemenea situaţii,  rezistenţa la  secetă  se 
notează pe scara 1-9 în acelaşi moment cu determinarea capacităţii de regenerare.

Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3 
săptămâni  după  cosire  dovedesc  o  bună  rezistenţă  şi  primesc  notele  corespunzătoare 
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9. 

Nota 1 -  rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire 
(100%);

Nota 3 - rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
Nota 5 - rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
Nota 7 - rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
Nota 9 - rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Comportarea la boli şi dăunători
                                                                                                                            

Bolile plantelor furajere pentru gazon

Agentul patogen Când se determină Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină
F% I%

Bacterioze
Bacterioza galbenă mucilaginoasă 
(Corynebacterium rathayi (Smith) Dowson

în timpul vegetatiei întreaga plantă    F%

Micoze
Septorioză (Septoria sp.) în timpul vegetatiei frunzele, tulpinile, 

spicele
F%       I%

Furca de tors a gramineelor (Epichloë 
typhina (Pers.) Tul.)

împăiat, înspicare întreaga plantă    F%

Făinare (Blumeria graminis ) în perioada de 
vegetaţie

frunze, tulpini,
rar pe spice

F%       I%



Rugina (Puccinia sp.) întreaga perioadă 
de vegetaţie

frunzele F%        I%

Dăunătorii gramineelor perene
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Tripsul gramineelor (Haplothrips 
aculeatus) florile şi boabele F%
Buha semănăturilor (Scotia segetum) august coletul F%
Lăcustele primăvara şi vara tulpinile şi 

frunzele F%

Caracterele  referitoare  la  vigoarea  plantelor,  aspectul  hibernal,  aspectul  estival, 
toleranţa la călcat şi toleranţa la boli, sunt notate după cum urmează:

Nota 9 corespunde unui grad de acoperire al terenului cu 
plante, unui aspect verde al plantelor, lipsei bolilor 
şi a buruienilor, de 100%

Nota 8 idem 100 %– 87,5 % 
Nota 7 idem 87,5 % - 75 %
Nota 6 idem 75 % - 62,5 %
Nota 5 idem 62,5 % - 50 %
Nota 4 idem 50 % - 37,5 %
Nota 3 idem 37,5 % - 25 %
Nota 2 idem  25 % - 12,5 %
Nota 1 idem 12,5 % - 0 %

Culoarea  frunzelor: se  stabileste  în  lunile  mai  şi  septembrie,  prin  comparaţie  cu 
soiurile exemplu şi este notată astfel:

Nota 9 – verde foarte închis
Nota 7 – verde închis
Nota 5 – verde mediu
Nota 3 – verde deschis
Nota 1 – verde foarte deschis

Fineţea frunzelor se determină în note, comparativ cu soiurile exemplu, după cum 
urmează:

Nota 9 – foarte fină
Nota 7 – fină
Nota 5 – mijlocie
Nota 3 – grosieră
Nota 1 – foarte grosieră

Aspectul  general:  se  referă  la  aprecierea  sintetică  a  comportamentului  gazonului 
vegetal. Rezultă din aprecierea toleranţei la factorii externi (intemperii, factori nutriţionali, boli, 
dăunători), apariţia buruienilor, precum şi de culoarea şi fineţea frunzelor. Această notare se 
efectuează  în  fiecare  locaţie  de  cel  puţin  şase  ori  pe  an,  în  lunile  mai,  iunie,  august, 
septembrie, octombrie, noiembrie,  nota finală fiind media diferitelor observaţii realizate în 
cursul experimentării.

Notele acordate sunt de la 9  - 1 (9 – gazon perfect; 1 – gazon complet degradat).

2.9.4. GRAMINEE ANUALE
MEI – Panicum miliaceum L.



Destinaţia soiurilor în examinare: La această cultură se execută două experienţe, 
în prima se urmăreşte determinarea producţiei de seminţe, iar în cea de a doua producţia de 
furaj. 

Plante premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt mazărea, sfecla de zahăr, floarea-soarelui.

Elemente de tehnologie
Îngrăşămintele azotoase se aplică în doze de 50-60 kg/ha s.a., în cultura neirigată şi 

70-80  kg/ha  s.a.,  în  cultură  irigată.  În  perioada  de  vegetaţie  este  necesară  combaterea 
buruienilor cu erbicide specifice tipului de buruiană.

 Semănatul 
Se  face  la  începutul  lunii  mai,  în  aşa  fel  încât  să  se  asigure  800-8500C  de 

temperatură  pentru  întreaga  perioadă  de  vegetaţie  la  experienţele  pentru  sămânţă  şi 
650-7500C la experienţele pentru furaj. 

Numărul  de boabe germinabile  la m2 este de 500-520,  acesta realizându-se cu o 
normă de sămânţă de 25-30 kg/ha.

Adâncimea de semănat este de 2 – 2.5 cm.
 
Testul VAU

Durata ciclului experimental este de 3 ani.

Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................ 12 m2

- suprafaţa recoltată .................................................................................. 10 m2

- lungimea parcelei semănate ……………………………………………… 12 m
- lungimea parcelei recoltate ………………………………………………. 10 m
- lăţimea parcelei .......................................................................................  1 m
- lăţimea 

recoltată ......................................................................................
 1 m

- numărul rândurilor semănate ..................................................................  8
- numărul rândurilor recoltate ....................................................................  8
- distanţa între rânduri ............................................................................... 12.5 cm
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 

determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează data când 90% din plante au răsărit.

Înspicarea:  se notează data la care la 85% din plante a ieşit paniculul din burduf.

Maturitatea tehnică: în culturile comparative pentru furaj, maturitatea tehnică coincide 
cu momentul recoltării plantelor, faza de coacere lapte-ceară.

La culturile pentru boabe, maturitatea tehnică se stabileşte când 85% din plante au 
paniculul  uscat,  de culoare caracteristică soiului,  axul principal al paniculului  este galben, 
boabele tari şi pe 2/3 din panicule uscate. 

Caractere morfo-fiziologice
Talia:  se determină în momentul recoltării,  prin măsurarea a 10 plante din fiecare 

repetiţie.

Desimea:  după răsărirea completă se determină numărul de plante la m2 (cu rama 
metrică). 



Rezistenţa la secetă: aprecierea rezistenţei la secetă se face pe întreaga perioadă de 
vegetaţie  până  la  coacerea  boabelor.  Se  notează  în  scara  1-9  (1  -  foarte  rezistent; 
9 - foarte sensibil),  luând în consideraţie în special  ofilirea frunzelor,  exprimată în %. Se 
utilizează următoarea scară:

Nota 1 - 10% frunze ofilite - rezistenţă foarte bună
Nota 3 - 30-40% frunze ofilite - rezistenţă bună
Nota 5 - 50% frunze ofilite - rezistenţă mijlocie
Nota 7 - 70-80% frunze ofilite - rezistenţă slabă
Nota 9 - 90% frunze ofilite - rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la cădere: se determină înainte de recoltare. Se notează în scara 1-7.
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute.

Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli ale meiului

Agentul patogen Când se determină Organele 
analizate

Elementele atacului
 ce se determină

Bacterioza (Xanthomonas panici 
(Elliott) Săvulescu)

în timpul vegetaţiei frunze, tulpini, 
panicul

F% 

Tăciunele îmbrăcat al meiului 
(Sorosporium panici – miliacei 
(Pers.) Tak.)

după apariţia 
inflorescenţei

panicule F% 

Dăunătorii meiului
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Musca suedeză (Oscinella frit) primăvara frunzele F% 

Determinări cantitative şi calitative

Date de producţie
Producţia de furaj
Recoltarea  experienţelor  cu  destinaţia  pentru  furaj  se  face  în  faza  maturităţii 

lapte-ceară. Paiul şi frunzele sunt încă verzi, boabele din vârful paniculului sunt tari, iar cele 
de la bază sunt de consistenţa laptelui.

Producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte în kg. Se calculează 
producţia totală în t/ha. Din fiecare soi pe repetiţii se ia în pungi de plastic o cantitate de 
1.0 kg care se usucă timp de 24 de ore la etuvă la 800C. Se cântăreşte substanţa uscată şi 
se exprimă în %. 

Prin raportarea procentului  de scădere la cantitatea de masă verde de pe fiecare 
parcelă se determină producţia de substanţă uscată în t/ha.

Formula de calcul este:

100
.%./.... ushatvmthaus ×=

Producţia de seminţe
Culturile  comparative  de  mei  pentru  boabe  se  recoltează  atunci  când  70%  din 

boabele unui panicul au ajuns la maturitate, au consistenţa tare şi culoarea caracteristică 
soiului. 

Recoltarea se face manual,  cu secera, plantele se leagă în snopi şi se treieră cu 
batoza. Se determină imediat umiditatea boabelor la fiecare repetiţie, iar producţia la hectar 
se calculează la umiditatea STAS de 15%. 

Pentru calculul producţiei la ha, în fişe se mai înscriu şi următoarele date:



Suprafaţa  parcelei. Se  vor  trece  suprafeţele  recoltabile  ale  parcelelor  în  cifre 
întregi. 

Ex: 10 m.p.             10

Producţia la parcelă. Se vor înregistra producţiile obţinute de pe fiecare repetiţie în 
kg. Notarea se face în cifre cu o zecimală.

Ex: 10,2 kg              102

Umiditatea la  recoltare. Se  înscrie  la  recoltare  (determinată  cu  umidometrul) 
pentru fiecare parcelă procentual, în cifre cu o zecimală.

Calculul statistic se execută atât pentru producţia de furaj, cât şi pentru producţia de 
boabe.

Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se 
exprimă în grame. 

Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte 10, după 
care se grupează câte 100 şi  apoi  câte 500.  Cele două probe a câte 500 se cântăresc 
separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.

Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă 
în kg, fără zecimale. Determinarea se efectuează similar cu cea prezentată la pagina 33 din 
prezentul ghid.

Analize chimice
La  meiul  pentru  furaj  se  determină  conţinutul  în  proteină brută,  celuloză  brută  şi 

zaharuri solubile, în procente din substanţa uscată. 
La cultura comparativă pentru sămânţă,  la  boabe se determină procentul  de coji, 

conţinutul în proteină brută, în potasiu, fosfor şi calciu.
În vederea acestor determinări se vor trimite la laborator câte 100 g substanţă uscată 

pentru analize chimice şi la meiul pentru boabe, 100 g sămânţă uscată.
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Pentru efectuarea testului DUS se vor respecta procedurile agrotehnologice utilizate 
şi în cadrul testului de Valoare Agronomică şi de Utilizare. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii, fiecare din cele două repetiţii, un număr 
minim de 1000 de plante, Cantităţile de seminţe necesare efectuării testelor sunt stablilite 
conform normelor europene şi internaţionale şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în 
parte  în  termenele  stabilite  de  către  ISTIS  şi  aprobate  de  către  Ministerul  Agriculturii. 
Sămânţa este trimisă netratată, pentru o bună determinare a rezistenţelor în faţa potenţialilor 
agenţi patogeni care se manifestă în vegetaţie.

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.

Distinctivitatea este exprimată prin catacteristici  calitative şi  cantitative.  Pentru a fi 
considerat distinctă o varietate trebuie să aibă o diferenţă de 0,1% prin metoda de testare 
COYD în ambele cicluri de testare şi faţă de toate celelalte varietăţi cu care este comparat. 
Aceasta se aplică atât soiului candidat .

Uniformitatea minimă pentru acceptarea unei varietăţi aflată în testare trebuie să fie 
de 95%, dar să nu fie mai mult de trei plante atipice dintr-o populaţie de 1000 de plante, 
pentru fiecare an şi în ambele cicluri  de testare. De asemenea, determinările se fac prin 
comparaţie cu cele deja înregistrate în Catalogul Naţional şi aflate în baza de date şi colecţia 
de referinţă.



Stabilitatea este asigurată de distinctivitate şi uniformitate şi se determină vizual prin 
observaţii directe asupra varietăţilor aflate în procesul de testare.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG 88/6)

Caracterul
1 Frunza steag: poziţia limbului
2 Frunza steag : culoarea antocianică
3 Frunza steag : intensitatea culorii antocianice
4 Frunza steag: lungimea
5 Frunza steag: lăţimea
6 Tulpina: numărul de noduri
7 Tulpina: lungimea internodului superior
8 Tulpina : grosimea internodului
9 Momentul apariţiei paniculului

10 Planta: poziţia naturală
11 Paniculul : unghiul de ramificare
12 Paniculul: poziţia
13 Paniculul : lungimea
14 Paniculul: lăţimea
15 Paniculul: densitatea
16 Paniculul : gradul de înclinare a ramificaţiilor 

laterale
17 Paniculul : numărul de perniţe la baza 

ramificaţiilor
18 Paniculul : lungimea ramificaţiilor primare
19 Spiculeţul: forma
20 Spiculeţul: intensitatea culorii galbene
21 Gluma : coloraţia antocianică
22 Stigmatul: culoarea
23 Bobul: mărimea
24 Bobul: forma
25 Bobul: culoarea
26 Bobul : prezenţa punctelor
27 Bobul: mărimea punctelor
28 Masa a o mie de boabe
29 Sămânţa: culoarea
30 Sămânţa: intensitatea culorii brune a hilului
31 Sămânţa: tipul endospermului
32 Rezistenţa la tăciunele meiului

(Sporisorium
destruens: Yank)

2.9.5.  IARBA DE SUDAN - Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de boabe.

Elemente de tehnologie
Semănatul 
Se face primăvara când temperatura în sol este de 12-130C. 



În fiecare an de vegetaţie se efectuează combaterea buruienilor cu erbicide specifice 
tipului de buruiană.

Densitatea
Se seamănă 350 boabe germinabile/m2, ceea ce corespunde unei norme de sămânţă 

de 35-40 kg/ha.

Adâncimea de semănat este de 2,5 – 3,0 cm. 

Testul VAU

Durata ciclului experimental este de 3 ani.

Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată ............................................................................ 12 m2

- Suprafaţa recoltată .............................................................................. 10 m2

- Lăţimea semănată ............................................................................... 1 m
- Lăţimea recoltată . ............................................................................... 1 m
- Numărul rândurilor semănate ..............................................................       8
- Numărul rândurilor recoltate ................................................................       8
- Distanţa între rânduri ........................................................................... 12,5 cm

Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  5  repetiţii  (4  repetiţii  pentru 
determinarea producţiei  de masă verde şi  a  V-a repetiţie  este destinată  observaţiilor  şi 
măsurătorilor).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care 90% din plante au răsărit. 

Maturitatea  tehnică:  se  notează  zilele  când  se  efectuează  recoltările.  Recoltarea 
primei coase se face în faza în care paniculul este în burduf. Următoarele coase se iau la 
intervale de 28-30 zile.

Caractere morfo- fiziologice
Talia: se stabileşte înaintea primei coase,  prin  măsurarea a 10 plante din fiecare 

repetiţie. În fişa de observaţii se înscrie media măsurătorilor.

Vigoarea plantelor: această însuşire reprezintă ritmul de creştere, bogăţia lăstarilor şi 
frunzelor.

Notarea vigorii se face la 2-3 săptămâni de la răsărire. Se exprimă în note, în scara 
1-9 (1-foarte bună, 9-foarte slabă). 

Capacitatea  de  regenerare: se  determină  după  fiecare  coasă,  prin  raportarea 
numărului de lăstari/m2 la numărul de plante răsărite. Se exprimă în procente cu o zecimală. 

Desimea: se determină după răsărire numărul de plante la m2 pe fiecare parcelă. Se 
face media şi se înregistrază in fişa de observaţii.

Rezistenţa la secetă: aprecierea se face pe întreg parcursul perioadei de vegetaţie, 
luându-se în considerare schimbările suferite de plante ca: ofilirea, uscarea frunzelor de la 
bază spre vârf. 

Se apreciază în note de la 1 la 7.

Nota 1 -      10% din frunze uscate
Nota 3 -      25% din frunze uscate
Nota 5 -      40% din frunze uscate
Nota 7 - > 50% din frunze uscate

Rezistenţa la cădere: se stabileşte în note de la 1 la 9. Pentru a putea nota rezistenţa 
la cădere se numără la fiecare variantă numărul de plante căzute la 1m2 şi se apreciază 
utilizând următoarea scară:



Nota 1 < 20% plante căzute rezistenţă foarte bună
Nota 2 21-30% plante căzute rezistenţă foarte bună spre bună
Nota 3 31-40% plante căzute rezistenţă bună
Nota 4 41-50% plante căzute rezistenţă bună spre mijlocie
Nota 5 51-60% plante căzute rezistenţă mijlocie
Nota 6 61-70% plante căzute rezistenţă mijlocie spre slabă
Nota 7 71-80% plante căzute rezistenţă slabă
Nota 8 81-90% plante căzute rezistenţă slabă spre foarte slabă
Nota 9 > 90% plante căzute rezistenţă foarte slabă

Comportarea la boli şi dăunători 
Principalele boli la Iarba de Sudan

Agentul patogen Când se determină Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

I% F%
Bacterioze

Arsura bacteriană a sorgului 
(Pseudomonas syringae van Hall)

observaţii periodice în 
timpul vegetaţiei

frunzele F             I

Micoze 
Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi 
(Pass.) Ferr. şi Massa)

primăvara frunzele F             I

Pătarea cenuşie (Helminthosporium 
sativum)

întreaga perioadă de 
vegetaţie

frunzele F             I

Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca 
sorghi (Lk.) Clint.)

după apariţia 
paniculului

plantă 
întreagă

       F

Dăunătorii la Iarba de Sudan
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Păduchele verde al cerealelor 
(Schizaphis graminum)

frunzele F%

Gărgăriţa frunzelor de porumb 
(Tanymecus dilaticollis)

răsărire F%

Determinări cantitative şi calitative
Recoltarea primei coase se face în faza în care paniculul este în burduf (începutul 

înspicatului).
Celelalte coase se execută la un interval de 28-30 zile.

Determinarea producţiei de furaj
După recoltare,  se  cântăreşte producţia  de masă verde de pe fiecare  parcelă  în 

kg/parcelă cu o zecimală.  Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare 
coasă şi pe total an.

Din fiecare soi, pe repetiţie, se ia o probă medie de masă verde de 1 kg, care se 
usucă la etuvă la 800C timp de 24 ore. 

După uscare se cântăreşte. Prin raportarea procentului de scădere la cantitatea de 
masă verde de pe fiecare  parcelă  se  determină producţia  de substanţă  uscată,  în  t/ha, 
utilizând formula:

100
.%./../.. ushatvmhatUS ×=

Calculul  statistic  se  execută  pentru suma coaselor,  atât  la  masa verde,  cât  şi  la 
substanţa uscată.

Calitatea producţiei
În  vederea  efectuării  unor  analize  chimice  (determinarea  conţinutului  în  proteină, 

celuloză brută, zaharuri,  etc.),  se iau câte 100 g.  pentru fiecare determinare, care se va 
expedia pe adresa ISTIS.

Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.



2.9.6.  SORG FURAJER – Sorghum bicolor L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj.

Planta premergătoare
Nu este pretenţios faţă de planta premergătoare. Se cultivă după cereale de toamnă 

sau după prăşitoare.

Elementele de tehnologie
a) Semănatul
Se efectuează când temperatura din sol la adâncimea de semănat la ora 7 atinge 

11-120C, în general în prima decadă a lunii mai. 
Adâncimea de semănat:
2 - 2,5 cm pe soluri cu textură grea;
3 - 4 cm pe soluri cu textură medie;
4 - 6 cm pe nisipuri.

b) Fertilizarea fazială 
Îngrăşămintele chimice se aplică diferenţiat în funcţie de sistemul de cultură.
irigat N100-150, P80, K 60;
neirigat N 50-100, P 60, K 20-40.
Se aplică la prăşila I sau a II-a. În cazul culturii neirigate, îngrăşămintele se aplică 

numai dacă există suficientă umiditate în sol pentru a se valorifica îngrăşămintele de către 
plante.

c) Recoltarea
Primele trei repetiţii se recoltează în momentul în care talia plantelor atinge înălţimea 

de 120-140 cm.
Repetiţiile 4-6 se recoltează la maturitatea în lapte-ceară, fază în care boabele strivite 

între două degete dau o pastă ceroasă.

Testul VAU
Durata ciclului experimental este de 3 ani.

Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ................................................. 12 m2

Suprafaţa recoltată ................................................... 10 m2

Nr. rânduri .................................................................   4
Densitatea ……………………………………………… 30 plante/m2 (neirigat)

40 plante/m2 (irigat)
Distanţa între rânduri ............................................... 70 cm (neirigat)

50 cm (irigat)
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  6  repetiţii  (primele  3  repetiţii  se 

recoltează când plantele au înălţimea de 120-140 cm, iar ultimele 3 repetiţii în faza de lapte-
ceară).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit. 

Data coaselor: se notează ziua în care se efectuează coasele.

Data înfloritului: se determină la repetiţiile 4-6 şi se notează data când 50% din plante 
au paniculul înflorit. 

Maturitatea  tehnică:  observaţiile  se  fac  la  repetiţiile  4-6  şi  se  notează  data  când 
plantele au ajuns în faza lapte-ceară (înaintea recoltării primei coase). 

Caractere morfo-fiziologice



Talia plantelor: se determină la prima coasă în momentul recoltării prin măsurarea a 
10  plante  din  fiecare  repetiţie.  Măsurătorile  se  fac  de  la  baza  plantei  până  la  vârful 
paniculului (repetiţiile 4-6). Se exprimă în cm.

Numărul mediu de frunze pe plantă: se determină la data recoltării la 10 plante din 
fiecare repetiţie. Media se trece în fişa de observaţii.

Capacitatea  de  regenerare:  se  stabileşte  după  fiecare  coasă  prin  raportarea 
numărului de lăstari la numărul de plante răsărite. Se exprimă în număr zecimal.

Ex. 1,54         154

Desimea: se determină la 20-30 zile după răsărire şi se exprimă în număr plante/m2 .

Rezistenţa la temperaturi scăzute:  În anii cu temperaturi scăzute, în primele 30-40 
zile de la răsărire, acest indicator se determină prin aprecierea cantităţii de substanţă uscată 
acumulată până în acel moment. Se procedează în felul următor: se recoltează 0.25 m2 şi se 
cântăreşte producţia de m.v. obţinută. Se pune la etuvă timp de 24 ore, la o temperatură de 
800C şi se cântăreşte din nou. Cantitatea de substanţă uscată se exprimă în g/m2. Cu cât 
cantitatea de s.u. este mai mare, cu atât rezistenţa la temperaturi scăzute este mai bună. Se 
apreciază în note comparativ cu martorul în scara de la 1 la 9 (1 - rezistenţă foarte bună; 9 - 
rezistenţă foarte slabă).

Rezistenţa la secetă: apariţia de temperaturi ridicate, corelate cu lipsa de precipitaţii 
produce  modificări  ale  plantelor  care  constau  în:  gofrarea,  îngălbenirea,  necrozarea  şi 
uscarea frunzelor. Se notează % de frunze ofilite. Se apreciază în note în scara de la 1 la 9 
(1 - rezistenţă foarte bună; 9 - rezistenţă foarte slabă):

Nota 1 - 10% frunze ofilite - rezistenţă foarte bună
Nota 3 - 30-40% frunze ofilite - rezistenţă bună
Nota 5 - 50% frunze ofilite - rezistenţă mijlocie
Nota 7 - 70-80% frunze ofilite - rezistenţă slabă
Nota 9 - 90% frunze ofilite - rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la cădere: se apreciază după apariţia unor condiţii climatice favorizante 
(vânturi  însoţite  de  ploi  puternice),  determinându-se  numărul  de  plante  căzute/m2.  Se 
exprimă în procente.

Rezistenţa  la  frângere:  se  determină  numărul  de  plante  frânte  de  la  nivelul 
internodului 2 la m2 şi se exprimă în procente.

Comportarea la boli şi dăunători

Bolile sorgului furajer

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce se
determină

I% F
Bacterioze
Arsura bacteriană a sorgului 
(Pseudomonas syringae van Hall)

observaţii periodice 
în timpul vegetaţiei

frunzele F%          I%

Micoze
Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi 
(Pass.) Ferr. şi Massa)

primăvara frunzele F%          I%

Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca sorghi  
(Lk.) Clint.)

după apariţia 
paniculului

plantă 
întreagă

       F%

Dăunătorii sorgului furajer
Denumirea Perioada atacului Organele 

atacate
Densitatea 
numerică

păduchele verde al cerealelor 
(Schizaphis graminum)

frunzele F%

gărgăriţa frunzelor de porumb 
(Tanymecus dilaticollis)

răsărire frunzele F%



Determinări cantitative şi calitative
Determinarea producţiei de furaj 
În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte 

cu o precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare 
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare soi pe repetiţie se ia o probă de 1 kg masă 
verde care se usucă în etuvă la temperatura de 800C, timp de 24 de ore, după care se 
cântăreşte din nou. Cantitatea rezultată la a doua cântărire reprezintă conţinutul în substanţă 
uscată care se exprimă procentual.

Se calculează conţinutul de s.u. (în t/ha) după formula:

100
.%.)/.(./.. ushatvmhatus ×=

Calculul  statistic se  execută  pentru suma coaselor,  atât  la  masa verde,  cât  şi  la 
substanţa uscată.

Analize chimice
În laborator se determină conţinutul în proteină brută, celuloză şi zaharuri solubile. Se 

exprimă în procente din substanţa uscată. Pentru aceasta, se vor trimite la ISTIS câte 100 g 
de substanţă uscată,  material  bine mărunţit.  Determinările  fizico-chimice şi  biochimice de 
laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimă a testului ar trebui să fie în mod normal de două cicluri de creştere 
sau doi ani. Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în 
care orice caracteristici importante ale unui soi nu poate fi văzut la acel loc, soiul poate fi 
testat într-un loc suplimentar.

Testele  efectuate  pe  teren  trebuie  să  se  desfăşoare  în  condiţii  care  garantează 
condiţii  normale de creştere. Dimensiunea parcelelor  ar trebui să fie de aşa natură încât 
plantele sau părţi  de plante pot fi  îndepărtate pentru măsurare şi numărare fără a aduce 
atingere  observaţiilor  care  trebuie  să  fie  făcute  până  la  sfârşitul  perioadei  de  creştere. 
Fiecare test trebuie să includă aproximativ 100 de plante care ar trebui să fie împărţite în 
două sau mai multe repetiţii. Dacă testele se efectuază pentru sorgul de sămânţă trebuie 
realizate cel puţin 50 plante şi trebuie să fie respectate densităţile. Parcele separate pentru 
observare şi măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse similare de mediu.

Toate observaţiile de evaluare a distinctive şi stabilitatea, ar trebui să se facă asupra 
a  20 de plante sau părţi de la 20 de plante. 
Pentru  evaluarea  caracteristicilor  de  omogenitate  pe  teren  ca  un  întreg  (vizual  printr-o 
singură observaţie a unui grup de plante sau părţi de plante), numărul de plante aberante 
sau părţi de plante ar trebui să nu depăşească 6 la sută.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)

Nr.UPOV Specificare
1 Plantula: pigmentatia antocianica a coleoptilului
2 Plantula: pigmentatia antocianica a fetei  dorsale  a primei frunze
3 Plantula: pigmentatia antocianica a tecii primei frunze
4 Frunza: pigmentatia antocianica a limbului (la stadiul de 5 frunze)

    5 Planta: perioada aparitiei paniculelor (stadiul 50% din plante cu un 
panicul)

6 Planta : inaltimea naturala a foliajului la aparitia paniculelor



7 Frunza: culoarea verde a limbului  (la aparitia paniculelor)
8 Frunza steag : extinderea decoloratiei nervurii principale

9 Frunza steag: intensitatea coloratiei verzi a nervurii principale in 
raport cu limbul

10 Frunza steag: coloratia galbena a nervurii principale (ca la punctul 7)
11 Gluma : culoarea la inflorit
12 Glumela : pigmentatia antocianica  (la inflorit)
13 Gluma: pigmentatia antocianica a  pilozitatii (ca la punctul 12)
14 Glumela: aristarea (ca la punctul 12)
15 Stigmate: pigmentatia antocianica (ca la punctul 12)
16 Stigmate: coloratia galbena  (ca la punctul 12)
17 Stigmate: lungimea
18 Floarea pedunculara: lungimea florii (ca la puncul 12)
19 Panicul: compactitatea la sfarsitul   infloritului
20 Stamina uscata: culoarea la sfarsitul infloriri

    21 Planta: inaltimea totala ( la maturitate)
22 Tulpina : diametrul (in treimea inferioara a  plantei, la maturitate)
23 Frunza: lungimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
24 Frunza: latimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
25 Panicul: lungimea fara peduncul (ca la punctul 21)
26 Panicul: lungimea ramificatiilor (in treimea mijlocie a paniculului)
27 Panicul: compactitatea la maturitate

    28 Panicul: forma (ca la punctul 21)
29 Pedunculul paniculului: lungimea vizibila  de deasupra tecii
30 Gluma: culoarea la maturitate
31 Gluma : lungimea (ca la punctul 21)

    32 Cariopsa: culoarea dupa treierat
33 Masa a 1000 de boabe
34 Bobul: forma fetei dorsale
35 Bobul: forma privita din profil
36 Bobul: marimea amprentei germenului
37 Bobul: suprafata acoperita de coaja
38 Bobul: continutul in tanin
39 Bobul: textura endospermului (in sectiune  longitudinala)
40 Bobul: culoarea albumenului sticlos

2.9.7.  SORG ZAHARAT - Sorghum bicolor L.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj.

Planta premergătoare

Nu este pretenţios faţă de planta premergătoare. Se cultivă după cereale de toamnă 
sau după prăşitoare.

Elemente de tehnologie
a) Semănatul: se execută la data când în sol, la o adâncime de 5 cm, temperatura 

ajunge la 13-140C.

Adâncimea de semănat:
2 - 2.5 cm pe soluri cu textură grea
3 - 4 cm pe soluri mijlocii
4 - 6 cm pe nisipuri

b) Recoltarea



Primele trei repetiţii se recoltează în faza de lapte-ceară, fază în care procentul de 
zahăr acumulat este cel mai ridicat. În acest moment, boabele strivite între degete dau o 
pastă ceroasă.

Repetiţiile 4-6 se recoltează la maturitatea fiziologică, fază în care conţinutul în etanol 
este mai mare. În această fază, boabele din partea de nord şi de la baza paniculului  au 
punctul negru bine marcat.

Testul VAU

Durata ciclului experimental este de 3 ani.

Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ................................................. 12 m2

Suprafaţa recoltată ................................................... 10 m2

Nr. rânduri .................................................................   4
Densitatea ................................................................ 15 plante/m2 (neirigat)

10 plante/m2 (irigat)
Distanţa între rânduri ............................................... 70 cm (neirigat)

50 cm (irigat)
Metoda  de  aşezare  este  blocuri  randomizate  în  6  repetiţii  (primele  3  repetiţii  se 

recoltează când plantele au înălţimea de 120-140 cm, iar ultimele 3 repetiţii în faza de lapte-
ceară).

Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit;

Data coaselor: se notează ziua în care se efectuează coasele.

Data înfloritului: se determină data când 50% din plante au paniculul înflorit;

Maturitatea  tehnică:  la  primele  trei  repetiţii  se  determină  data  maturităţii  în  lapte-
ceară. 

În cadrul repetiţiilor 4-6 se consemnează data maturităţii fiziologice, fază în care la 
boabele din partea de nord şi de la baza paniculului apare punctul negru. 

Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor: În perioada înfloritului se măsoară înălţimea a 10 plante în cm.  Media 

lor se notează în fişa de observaţii.

Numărul  mediu  de frunze  pe plantă: se  determină la  data  recoltării  la  10 plante. 
Media se trece în fişa de observaţii.

Capacitatea  de  regenerare: se  stabileşte  după  fiecare  coasă  prin  raportarea 
numărului de lăstari la numărul de plante răsărite. Se exprimă în număr zecimal. 

Desimea: se determină la cca. 20 zile de la răsărire şi se exprimă în număr plante/m2.

Rezistenţa la temperaturi scăzute:
În anii cu temperaturi scăzute, în primele 30-40 zile de la răsărire, acest indicator se 

determină prin  aprecierea dintre  cantitatea de substanţă uscată acumulată  până  în acel 
moment. Se procedează în felul următor: se recoltează 0.25 m2 şi se cântăreşte producţia de 
m.v. obţinută. Se pune la etuvă timp de 24 ore, la o temperatură de 800C şi se cântăreşte din 
nou. Cantitatea de substanţă uscată se exprimă în g/m2. Cu cât cantitatea de s.u. este mai 
mare, cu atât rezistenţa la temperaturi scăzute este mai bună. 

Un simptom caracteristic al  slabei  rezistenţe la temperaturi  scăzute este înroşirea 
frunzelor  combinată  cu  instalarea  unei  bacterioze.  Se  apreciază  în  note  comparativ  cu 
martorul în scara de la 1 la 9 (1 - rezistenţă foarte bună; 9 - rezistenţă foarte slabă).

Rezistenţa la secetă: se determină după metodica de la sorgul furajer.

Rezistenţa la cădere: se determină după metodica de la sorgul furajer.



Rezistenţa la frângere: se determină după metodica de la sorgul furajer.

Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli ale sorgului sunt:

  
Bolile sorgului zaharat

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele ce 
se determină

F% I%
Bacterioze

Arsura bacteriană a sorgului 
(Pseudomonas syringae van Hall)

observaţii periodice 
în timpul vegetaţiei

frunzele F           I

Micoze
Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi 
(Pass.) Ferr. şi Massa)

primăvara frunzele F           I

Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca 
sorghi (Lk.) Clint.)

după apariţia 
paniculului

plantă întreagă        F

Dăunătorii sorgului zaharat
Denumirea Perioada atacului Organele 

atacate
Densitatea 
numerică

Păduchele verde al cerealelor 
(Schizaphis graminum)

frunzele F

Gărgăriţa frunzelor de porumb 
(Tanymecus dilaticollis)

răsărire frunzele F

Determinări cantitative şi calitative
Determinarea producţiei de furaj. 
La  primele  trei  repetiţii,  se  determină  producţia  de  masă  verde  şi  producţia  de 

substanţă uscată în acelaşi mod ca la sorgul furajer. Se exprimă în t/ha. 
Recoltarea se face manual cu secera, plantele se leagă în snopi şi se treieră apoi cu 

batoza. Tulpinile şi frunzele se cântăresc separat şi se calculează cantitatea de masă verde 
în t/ha. După uscare la etuvă se calculează producţia de substanţă uscată în acelaşi mod ca 
la sorgul furajer. 

Determinarea producţiei de seminţe. 
La variantele 4-6 recoltate la maturitatea fiziologică se determină separat producţiile 

de boabe, de tulpini şi de frunze.
Pentru determinarea producţiei  de seminţe,  se determină umiditatea seminţelor  la 

fiecare repetiţie, iar producţia la hectar se calculează la umiditatea STAS. 
Calculul statistic se execută atât pentru producţia de furaj, cât şi pentru producţia de 

seminţe.

Analize chimice
În laborator se determină conţinutul în proteină brută, celuloză şi zaharuri solubile. Se 

exprimă în procente din substanţa uscată. Pentru aceasta, se vor trimite la ISTIS câte 100 g 
de substanţă uscată,  material  bine mărunţit.  Determinările  fizico-chimice şi  biochimice de 
laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimă a testului ar trebui să fie în mod normal de două cicluri de creştere 
sau doi ani. Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în 
care orice caracteristici importante ale unui soi nu poate fi văzut la acel loc, soiul poate fi 
testat într-un loc suplimentar.

Testele  efectuate  pe  teren  trebuie  să  se  desfăşoare  în  condiţii  care  garantează 
condiţii  normale de creştere. Dimensiunea parcelelor  ar trebui să fie de aşa natură încât 
plantele sau părţi  de plante pot fi  îndepărtate pentru măsurare şi numărare fără a aduce 



atingere  observaţiilor  care  trebuie  să  fie  făcute  până  la  sfârşitul  perioadei  de  creştere. 
Fiecare test trebuie să includă aproximativ 100 de plante care ar trebui să fie împărţite în 
două sau mai multe repetiţii. Dacă testele se efectuază pentru sorgul de sămânţă trebuie 
realizate cel puţin 50 plante şi trebuie să fie respectate densităţile. Parcele separate pentru 
observare şi măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse similare de mediu.

Toate observaţiile de evaluare a distinctive şi stabilitatea, ar trebui să se facă asupra 
a  20 de plante sau părţi de la 20 de plante. 
Pentru  evaluarea  caracteristicilor  de  omogenitate  pe  teren  ca  un  întreg  (vizual  printr-o 
singură observaţie a unui grup de plante sau părţi de plante), numărul de plante aberante 
sau părţi de plante ar trebui să nu depăşească 6 la sută.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)

Nr.UPOV Specificare
1 Plantula: pigmentatia antocianica a coleoptilului
2 Plantula: pigmentatia antocianica a fetei  dorsale  a primei frunze
3 Plantula: pigmentatia antocianica a tecii primei frunze
4 Frunza: pigmentatia antocianica a limbului (la stadiul de 5 frunze)

    5 Planta: perioada aparitiei paniculelor (stadiul 50% din plante cu un 
panicul)

6 Planta : inaltimea naturala a foliajului la aparitia paniculelor
7 Frunza: culoarea verde a limbului  (la aparitia paniculelor)
8 Frunza steag : extinderea decoloratiei nervurii principale

9 Frunza steag: intensitatea coloratiei verzi a nervurii principale in 
raport cu limbul

10 Frunza steag: coloratia galbena a nervurii principale (ca la punctul 7)
11 Gluma : culoarea la inflorit
12 Glumela : pigmentatia antocianica  (la inflorit)
13 Gluma: pigmentatia antocianica a  pilozitatii (ca la punctul 12)
14 Glumela: aristarea (ca la punctul 12)
15 Stigmate: pigmentatia antocianica (ca la punctul 12)
16 Stigmate: coloratia galbena  (ca la punctul 12)
17 Stigmate: lungimea
18 Floarea pedunculara: lungimea florii (ca la puncul 12)
19 Panicul: compactitatea la sfarsitul   infloritului
20 Stamina uscata: culoarea la sfarsitul infloriri

    21 Planta: inaltimea totala ( la maturitate)
22 Tulpina : diametrul (in treimea inferioara a  plantei, la maturitate)
23 Frunza: lungimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
24 Frunza: latimea limbului celei de a treia  frunze cu plecare de la varf
25 Panicul: lungimea fara peduncul (ca la punctul 21)
26 Panicul: lungimea ramificatiilor (in treimea mijlocie a paniculului)
27 Panicul: compactitatea la maturitate

    28 Panicul: forma (ca la punctul 21)
29 Pedunculul paniculului: lungimea vizibila  de deasupra tecii
30 Gluma: culoarea la maturitate
31 Gluma : lungimea (ca la punctul 21)

    32 Cariopsa: culoarea dupa treierat
33 Masa a 1000 de boabe
34 Bobul: forma fetei dorsale
35 Bobul: forma privita din profil
36 Bobul: marimea amprentei germenului
37 Bobul: suprafata acoperita de coaja



38 Bobul: continutul in tanin
39 Bobul: textura endospermului (in sectiune  longitudinala)
40 Bobul: culoarea albumenului sticlos

2.10. PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

Parametrii parcelei experimentale

Nr. Specia
Suprafaţa parcelei

 (mp)
Număr de boabe

germinabile 
Distanţa

 între
Metoda de

aşezare
crt. semănată recoltată la mp rânduri
1. Fenicul – Foeniculum 

vulgare Mill. 10 8 35-40 62.5
Blocuri 

randomizate
 în 4+1 repetiţii

2. Anason – Pimpinella  
anisum L. 10 8 120-140 50 idem

3. Chimion – Carum carvi L. 10 8 40-50 25 idem
4. Coriandru – Coriandrum 

sativum L. 10 8 350-400 50 idem
5. Mentă – Mentha piperita L. 8 6 14-17 70 idem
6. Lavandă – Lavandula 

angustifolia Mill. 8 6 10 100x50x75 idem
7. Valeriană – Valeriana 

officinalis L. 8 6 9-10 50 idem
8. Anghinare – Cynara 

scolymus L. 8 6 7-9 70 idem
9. Degeţel – Digitalis lanata 

Ehrh. 8 6 80-100 50 idem
10. Laur – Datura innoxia Mill. 8 6 30-40 50 idem
11. Muşeţel – Matricaria 

chamomilla L. 8 6 300-350 25 idem
12. Gălbenele – Calendula 

officinalis L. 8 6 40-50 50 idem
13. Crăiţe – Tagetes patula L. 8 6 50-60 50 idem

2.10.1. FENICUL, CHIMION, ANASON, CORIANDRU

Elemente de tehnologie
a) Semănatul: se va efectua în urgenţa I la adâncimea de 2-5 cm.

b) Recoltatul: se va efectua cu secera la maturarea a 50-75% din fructe, pentru a se 
evita  pierderile  prin  scuturare.  Elementele  tehnologice  (rotaţie,  fertilizare,  lucrările  solului, 
înmulţirea,  lucrările  de  îngrijire  etc.),  în  detaliu  se  pot  găsi  în  Fitotehnie  II  –  Bîlteanu 
Gheorghe ediţia 2001.

Testul VAU
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când rândurile sunt bine încheiate.

Înfloritul deplin: se notează data când 75% din plante au înflorit.

Maturitatea tehnică: se consideră momentul când 50-75% din capsule sunt coapte. În 
acest moment se declanşează şi recoltatul.

La experienţele cu chimion se înregistrează şi data întreruperii vegetaţiei de toamnă, 
precum şi data pornirii în vegetaţie primăvara. Ca dată a întreruperii vegetaţiei, se consideră 
în mod convenţional data când media temperaturii zilnice atinge 50C. 

Pornirea în vegetaţie primăvara se consideră momentul când frunzele au început să 
crească. Aprecierile se fac în note de la 1 la 9. 

Caractere morfo-fiziologice



Talia  plantelor:  se  determină  în  câmp  (5  plante/repetiţie  =  20  plante/variantă)  la 
maturitate, măsurând plantele de la colet până la vârful inflorescenţei.

Numărul  mediu de fructe/plantă:  se utilizează aceleaşi  plante de mai sus; se află 
media determinărilor, care apoi se scrie în fişă.

Greutatea medie a fructelor/plantă: pentru această determinare se foloseşte acelaşi 
număr de plante (5) pe repetiţie, în total 20 plante/variantă.

Determinările,  inclusiv  MMB privind  greutatea fructelor,  se vor face după uscarea 
acestora până la umiditatea de 13%.

Rezistenţa la iernare poate fi apreciată în funcţie de numărul de plante dispărut peste 
iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul celor 
intrate în iarnă (în cazul lucernei şi trifoiului roşu semănate toamna). Se notează în primul an 
de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază gradul de acoperire al terenului în procente faţă 
de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la 1 la 9. 

În funcţie de numărul de plante dispărute, scara de notare este următoarea:
Nota 1 rezistenţă foarte bună - 20% plante dispărute
Nota 2 rezistenţă foarte bună spre bună - 20-30% plante dispărute
Nota 3 rezistenţă bună - 31-40% plante dispărute
Nota 4 rezistenţă bună spre mijlocie - 41-50% plante dispărute
Nota 5 rezistenţă mijlocie - 51-60% plante dispărute
Nota 6 rezistenţă mijlocie spre slabă - 61-70% plante dispărute
Nota 7 rezistenţă slabă - 71-80% plante dispărute
Nota 8 rezistenţă slabă spre foarte slabă - 81-90% plante dispărute
Nota 9 rezistenţă foarte slabă - 91-100% plante dispărute

Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea 
înghetului  şi  se exprimă în note de la 1 la 9.  Determinările  se fac cu rama metrică prin 
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se 
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din  
plante au pierit.

nota 1 plante pierite  1 - 20% 
nota 3 plante pierite 20 - 40% 
nota 5 plante pierite 40 - 60% 
nota 7 plante pierite 60 - 80% 
nota 9 plante pierite 80 - 100% 

Ex: nota 2                2

Rezistenţa la secetă se determină în cazul culturilor comparative în sistem neirigat, în 
situaţia  în  care au survenit  perioade  lungi  de secetă.  În  asemenea situaţii,  rezistenţa  la 
secetă  se  notează  pe  scara  1-9  în  acelaşi  moment  cu  determinarea  capacităţii  de 
regenerare.

Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3 
săptămâni  după  cosire  dovedesc  o  bună  rezistenţă  şi  primesc  notele  corespunzătoare 
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9. 

Nota 1 -  rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire 
(100%);

Nota 3 - rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
Nota 5 - rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
Nota 7 - rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
Nota 9 - rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Recoltarea experienţei (la coriandru) se efectuează în momentul când plantele unei 
variante au fructe mature în proporţie de 50 - 75%.

Plantele se recoltează cu secera, dimineaţa pe rouă, pentru a se evita scuturarea 
fructelor şi se lasă apoi în snopi câteva ore pentru uscare.



Fructele  se  extrag  manual  sau  cu  combina,  se  condiţionează,  se  usucă  şi  se 
cântăresc separat la fiecare repetiţie şi variantă.

Determinări cantitative şi calitative
Prezentarea rezultatelor
- producţia de fructe (kg/ha)
Datele obţinute se calculează statistic.

Prelevarea probelor
Probele se vor preleva din cantitatea totală de fructe recoltată dintr-o parcelă, după 

uscarea,  condiţionarea  şi  cântărirea  fructelor.  Din  fiecare  linie  se  iau  4  probe 
corespunzătoare celor 4 repetiţii.  Proba individuală (de exemplu, V1R1 este constituită din 
minimum  50  g  fructe).  Probele  pentru  analizele  calitative  se  trimit  etichetate  de  ISTIS. 
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

FENICUL- Foeniculum vulgare Mill

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 60 de plante de care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.
Distinctivitatea Un soi candidat va fi considerat distinct dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute 
la articolul 7 din Regulamentul Consililului European nr. 2100/94

 Pentru  evaluarea  de  uniformitate  de  soiuri  cu  polenizare  liberă  ar  trebui  să  fie 
utilizate standardele relative de uniformitate. Pentru evaluarea uniformităţii din soiuri hibride 
o populaţie standard de 2% cu un probabilitate de acceptare de cel puţin 95% ar trebui să fie 
aplicat doar la plantele atipice, excluzând în mod clar şi recunoscut plantele consangvinizate 
Tabelul de numărul maxim de plante atipice permise de standardele de uniformitate :

Stabilitate   Un candidat va fi considerat a fi suficient de stabil atunci când nu există 
nicio dovadă care să indice faptul că este lipsit de uniformitate.

Numărul de plante Plante atipice permise
6-18 1
19-41 2
42-69 3
70-99 4

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 183/1)



Nr. 
CPVO Caracteristica

1 Plantula: lungimea cotiledoanelor
2 Planta tânără: lungimea peţiolului de la prima frunză
3 Numai soiuri cu bulb Planta: înălţimea la recoltare
4 Foliajul: portul
5 Foliajul: densitatea
6 Foliajul: intensitatea culorii verzi
7 Tulpina principală: înălţimea la perioada înfloririi
8 Frunza: lungimea
9 Frunza: curbura vârfului
10 Planta: formarea bulbului
11 Numai soiuri cu bulb Bulbul: înălţimea
12 Numai soiuri cu bulb Bulbul: lăţimea
13 Numai soiuri cu bulb Bulbul: raportul înălţime/lăţime
14 Numai soiuri cu bulb Bulbul: grosimea

15
Numai soiuri cu bulb Bulbul: forma în secţiune 
transversală

16 Numai soiuri cu bulb Bulbul: culoarea exterioară
17 Numai soiuri cu bulb Bulbul: intensitatea culorii verzi
18 Numai soiuri cu bulb Teaca: canelarea
19 Numai soiuri cu bulb Teaca: suprapunerea tecilor
20 Numai soiuri cu bulb Epoca maturităţii bulbului
21 Numai soiuri cu bulb Tendinţa de boltire
22 Sterilitatea masculă
23 Numai soiuri fără bulb Umbela principală: diametrul
24* Numai soiuri fără bulb Epoca apariţiei umbelei principale
25 Numai soiuri fără bulb Epoca de început de înflorire
26 Numai soiuri fără bulb Sămânţa: greutatea a 1000 seminţe

27
Numai soiuri fără bulb Perioada maturităţii de recoltare a 
seminţei

CORIANDRU- Coriandrum sativum L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 200 de plante care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 40 de plante sau părţi din plante.

Evaluarea uniformităţii caracterelor se face pe ansamblul parcelei (o evaluare vizuală 
formată pe o singură observaţie făcută pe un grup de plante sau părţi de plantă). Numărul de 
plante sau părţi de plante netipice nu trebuie să depăşească 5 la 200. Observarea plantelor 
net-distincte se face o singură dată asupra întregului  grup de plante.  Pentru caracterele 



măsurabile, gradul admis de variaţie la un soi nu poate depăşi de o manieră semnificativă, 
variaţia constatată la soiurile comparabile deja cunoscute adică de 20 %.

Dacă  variaţia  (uniformităţii)  caracterelor  soiurilor  determinată  în  două  cicluri 
independente de examinare se menţine în limite nesemnificative se consideră că soiul este 
stabil. Atunci când este necesar sau în caz de dubiu, stabilitatea se examinează cultivând o 
generaţie suplimentară şi/sau examinând un nou lot de seminţe cu scopul de a verifica dacă 
prezintă aceleaşi caractere cu materialul transmis iniţial.

Numărul de plante Plante atipice permise
1-5 0

6-35 1
36-82 2

83-137 3

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului naţional-GN 12)

Nr. GN Caracteristica
1 Planta: Înălţime (la înflorire deplină)
2 Planta: striaţiile tulpinii
3 Planta: ramificare
4 Frunza bazală: tipul
5 Frunza bazală: marginea
6 Frunza bazală: lungimea peţiolului
7 Frunza mijlocie: tipul
8 Frunza mijlocie: mărimea lacinii
9 Frunza superioară: tipul

10 Frunza superioară: peţiolul
11 Frunza superioară: forma lacinii
12 Foliajul: culoarea
13 Umbela: mărimea
14 Epoca înfloririi
15 Floarea: culoarea
16 Floarea: lungimea pedunculului
17 Fructul: mărimea
18 Fructul: culoarea

2.10.2. MENTA, LAVANDA, VALERIANA
Testul VAU
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit pe lungimea de 1.43 m, la 

unul din rândurile centrale pentru fiecare parcelă - repetiţie.

Înflorirea completă: se ia în considerare momentul când 75-80% din masa de plante 
sunt înflorite, când circa 60% din inflorescenţele ramificaţiilor secundare sunt înflorite şi când 
inflorescenţele principale sunt trecute la partea bazală.

Înflorirea completă coincide cu momentul optim de recoltare.

Caractere morfologice
Talia plantelor: se măsoară distanţa de la colet la vârful plantei. Se vor măsura minim 

10 plante pe unul din rândurile de la mijloc din fiecare repetiţie.

Numărul de ramificaţii utile: se vor număra ramificaţiile de ordin I, exceptând cele 2 
ramificaţii de sub inflorescenţa principală.

Recoltarea probelor la mentă



Din fiecare variantă se iau 4 probe (corespunzător celor 4 repetiţii). Se procedează 
astfel:

Din fiecare repetiţie se recoltează:
- 1 kg iarbă proaspătă;
- 1 kg inflorescenţe proaspete;
- 1 kg de rădăcini

care se usucă în strat subţire pe stelaje acoperite cu hârtie, în adăposturi uscate, aerisite şi 
umbrite.

După uscare, fiecare probă de iarbă, de inflorescenţe şi  rădăcini  se cântăresc cu 
exactitate.

Probele trebuie să fie alcătuite numai din flori, frunze sau rădăcini, fără alte resturi. 
Probele trebuie uscate corespunzător, ferite de soare şi umezeală, altfel se brunifică şi se 
înnegresc, iar cantitatea şi calitatea uleiului volatil se depreciază.

Probele  se  ambalează  în  săculeţi  de  pânză  şi  se  expediază  la  ISTIS. 
Determinările fizico-chimice şi biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

La  mentă, momentul  optim de recoltare este când peste 70% din  inflorescenţele 
ramificaţiilor laterale sunt în plină floare. În acest moment conţinutul de ulei volatil - mentol 
sau carvonă este ridicat.

La lavandă, cel mai mare conţinut de ulei volatil şi de acetat de linalil se realizează 
când recoltatul lavandei se execută în perioada de înflorire deplină.

Epoca optimă de recoltare a rădăcinilor de valeriană, în primul an de vegetaţie, este 
luna octombrie. 

Testul DUS

LAVANDĂ - Lavandula angustifolia Mill.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Un test  ar  trebui  să fie  în  mod normal,  desfăşurat  în  cursul  unui  singur  ciclu  de 
creştere. Dacă examinarea nu poate fi realizată în mod satisfăcător într-un singur ciclu de 
creştere, testul ar trebui să fie extins la un doilea ciclu de creştere independent.

Testul  ar  trebui  să fie  în mod normal,  desfăşurat  într-un singur  loc.  Dacă oricare 
caracteristici importante ale unui soi nu pot fi văzute în acel loc, soiul poate fi testat într-un 
loc suplimentar. 

Testele ar trebui să se desfăşoare în condiţii satisfăcătoare pentru asigurarea unei 
creşteri  expresie  a  caracteristicilor  relevante  ale  soiului  şi  pentru  efectuarea  examinării.  
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante poate 
fi eliminate pentru măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiilor care trebuie să 
fie făcute până la sfârşitul ciclului de creştere. Fiecare test trebuie să fie concepute pentru a 
conduce la  un total  de cel puţin 8 plante viabile.  Parcelele  separate de observare şi  de 
măsurare ar trebui să fie utilizate numai dacă au fost supuse la condiţii de mediu similare.

Toate observaţiile determinat prin măsurarea sau de înregistrare ar trebui să se facă 
la data de 8 plante sau piese luate de la fiecare din 8 plante. 

Pentru evaluarea uniformităţii într-o populaţie standard în cazul unui eşantion de 8 
plante,numărul maxim de plante atipice permise ar fi 1.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.



CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/194/1)

1 Planta: portul
2 Planta: mărimea
3 Planta: intensitatea culorii verzi a foliajului
4 Planta: intensitatea tentei gri a foliajului
5 Planta: portul tulpinilor florale externe (la înflorirea deplină)
6 Planta: densitate (la înflorirea deplină)
7 Frunza: inciziile marginei frunzei
8 Tulpina floriferă: lungimea (inclusiv spicul)
9 Tulpina floriferă: grosimea în treimea mijlocie (nu este inclus 

spicul)
10 Tulpina floriferă: intensitatea culorii verzi
11 Tulpina floriferă: rigiditatea porţiunii bazale
12 Tulpina floriferă: intensitatea pubescenţei
13 Tulpina floriferă: ramificaţii laterale (deasupra foliajului)
14 Tulpina floriferă: număr de ramificaţii laterale
15 Tulpina floriferă: lungimea celei mai mari ramificaţii laterale 
16 Spicul: lăţimea maximă
17 Spicul: lungimea totală (inclusiv primul verticil floral)
18 Spicul: lungimea cu plecare de la al doilea verticil floral
19 Spicul: numărul de verticile (inclusiv primul verticil)
20 Spicul: distanţa dintre verticile
21 Spicul: forma
22 Spicul: număr de flori
23 Spicul: număr de flori din verticilul terminal
24 Spicul: lăţimea bracteilor fertile
25 Spicul: culoarea principală a bracteilor fertile
26 Spicul: prezenţa bracteolelor
27 Spicul: lungimea bracteolei
28 Spicul: prezenţa bracteilor sterile
29 Spicul: lungimea bracteilor sterile
30 Spicul: forma bracteilor sterile
31 Spicul: culoarea principală a bracteilor sterile
32 Spicul: ondulaţia marginei bracteilor sterile
33 Floarea: culoarea caliciului
34 Floarea: pubescenţa caliciului
35 Corola: culoarea
36 Epoca începutului înfloritului

MENTĂ - Mentha piperita L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata  acestui  test  este,  în  condiţii  normale,  de  2  ani,  dar  se  poate  prelungi  în  cazuri 
extreme. 

Un test  ar  trebui  să fie  în  mod normal,  desfăşurat  în  cursul  unui  singur  ciclu  de 
creştere. Dacă examinarea nu poate fi realizată în mod satisfăcător într-un singur ciclu de 
creştere, testul ar trebui să fie extins la un doilea ciclu de creştere independent.

Fiecare test trebuie să fie conceput pentru a duce la un total de cel puţin 20 plante, 
care ar trebui să fie împărţite între două sau mai multe repetiţii.

Desgnul  experienţei  trebuie  conceput  de  aşa  natură  încât  plantele  sau  părţi  ale 
plantelor  să  poată  fi  eliminate  pentru  măsurare  sau  numărare  fără  a  aduce  atingere 
observaţiillor care trebuie să fie făcute până la sfârşitul ciclului de creştere. 



Excepţia cazului în care nu este indicat altfel, toate observaţiile ar trebui făcute pe 10 
de plante sau părţi luate de la fiecare din 10 plante.

Distinctivitatea Diferenţele observate între soiuri poate fi atât de clar că mai mult de 
un ciclu de creştere nu este necesar. În plus, în anumite circumstanţe, influenţa mediul nu 
este de aşa natură că mai mult de un singur ciclu de creştere este obligată să furnizeze 
asigurarea că diferenţele observate între soiuri sunt suficient de coerente. 

Un mijloc  de a asigura că o diferenţă de o caracteristică,  a fost  observat  într-un 
proces de creştere, este suficient de consistent este de a examina caracteristica în cel puţin 
două independente cicluri în creştere.

Uniformitatea   Este  de  o  importanţă  deosebită  pentru  utilizatorii  din  acest  test 
consultarea ghidului în partea de introducere înainte de a lua decizii cu privire la uniformitate. 
Cu toate acestea, următoarele puncte sunt furnizate pentru elaborarea sau accent în aceste 
orientări:  Pentru evaluarea de uniformitate a unui soi cu înmulţire vegetativă, o populaţie 
standard de 1% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 95% ar trebui să fie aplicată. În 
cazul a unui eşantion de 20 de plante, este permisă apariţia unei singure plante atipice.

Stabilitate  În practică, aceasta nu este obişnuit să efectueze teste de stabilitate care 
produc rezultate ca fiind cert atât cele de testare de distinctivitate şi uniformitate. Cu toate 
acestea, experienţa a demonstrat că, pentru multe tipuri de soiuri, atunci când un soi a fost 
dovedit a fi uniform, el poate fi, de asemenea,considerat stabil. 

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate în tabelul 
de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
(conform ghidului UPOV - TG/229/1)

1 Planta: portul
2 Planta: înălţimea
3 Planta: numărul de stoloni
4 Tulpina: coloraţia antocianică
5 Limbul frunzei: lungime
6 Limbul frunzei: lăţime
7 Limbul frunzei: raportul lungime/lăţime
8 Frunza: pilozitatea (pe faţa superioară)
9 Frunza: intensitatea pilozităţii

10 Frunza: intensitatea culorii verzi
11 Frunza: pigmentaţia antocianică a nervurilor pe faţa inferioară
12 Frunza: tipul de incizie a marginei frunzei
13 Frunza: adâncimea inciziei marginei frunzei
14 Frunza: gradul de gofrare
15 Frunza: forma vârfului
16 Frunza: coloraţia antocianică a marginei
17 Inflorescenţa: forma
18 Inflorescenţa: lungimea
19 Inflorescenţa: lăţimea
20 Floarea: culoarea petalelor
21 Floarea: coloraţia antocianică a sepalelor
22 Epoca începutului înfloritului (50% din plante cu cel puţin o 

floarea deschisă)

 
2.10.3. ANGHINARE, DEGEŢEL, LAUR
Sunt plante anuale sau perene de la care se valorifică frunzele. Începând cu anul al 

II-lea cultura nu se mai menţine întrucât formează tije florale.



La  anghinare  şi  degeţel,  culturile  se  realizează  prin  cuiburi  după  răsărire.  Când 
plantele au 1-2 perechi de frunze adevărate, se face rărirea lăsând la cuib o singură plantă. 
Se determină nr. de goluri pe fiecare variantă.

Pentru experienţele cu laur se va aplica tehnologia de cultivare cadru pentru cultura 
plantelor "Tehnologii cadru pentru cultura plantelor medicinale şi aromatice".

Testul VAU
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când 75% din plante au răsărit.

Data butonizării (laur): recolta I şi a II-a.

Vigurozitatea se apreciază în note (1 la 9)
1- foarte viguros;
9- lipsit de vigurozitate.

Uniformitatea  se apreciază în note (1 la 9)
1- foarte uniform;
9- variabil.

Începutul înfloritului (laur) flori etaj I.

Deschiderea florilor pe etajul III; acest moment coincide cu data recoltatului (recolta a 
I-a şi a II-a la laur).

Caractere morfologice
Talia plantelor: pentru această determinare se iau câte 5 plante/repetiţie în total 20 

plante/variantă). La laur se măsoară în momentul recoltării.

Culoarea frunzelor (anghinare + degeţel): argintiu, verde închis, verde gălbui.

Numărul frunzelor recoltabile pe plantă: se notează media determinărilor efectuate la 
10 plante/variantă. Determinarea se face la anghinare şi degeţel.

Numărul de lăstari degeneraţi/plantă: se determină la laur la recolta a II-a, utilizând 
câte 5 plante/repetiţie, în total = 20 plante/variantă.

Greutatea în stare proaspătă şi uscată a frunzelor (anghinare + degeţel): se notează 
greutatea frunzei ca medie a determinărilor  făcute la câte 2 frunze de la 5 plante de pe 
variantă.

Numărul  de  foliole  pe  frunză  (anghinare  +  degeţel): se  notează  ca  o  medie  a 
determinărilor la câte 2 frunze de la 5 plante din fiecare variantă.

Înălţimea de tăiere a frunzelor : la anghinare se măsoară până la ultima pereche de 
foliole, iar la degeţel până sub punctul de îngustare evidentă a limbului.

Randamentul de uscare. Raportul între producţia de masă verde şi masa uscată şi 
este de 3,5 – 6 : 1 la planta întreagă şi 3,5 – 5 : 1 la frunze.

Recoltarea
Luarea  probelor  de  laur:  din  fiecare  linie  se  iau  4  probe  care  se  etichetează 

corespunzător celor 4 repetiţii. Probele de pe fiecare repetiţie, constituie probele individuale 
(constituite din câte 5 plante recoltate de pe cele 2 diagonale ale parcelei). 

Proba medie de la fiecare linie se constituie din cele 4 probe individuale (20 plante).
 Recoltarea se efectuează în momentul deschiderii florilor de pe etajul III. Plantele se 
taie cu secera la  10-12 cm de la  suprafaţa solului,  dimineaţa între orele 8-10 pe vreme 
însorită, la interval de 2 zile de la ultima ploaie.



După recoltare şi cântărire probele se usucă la umbră, în locuri curate, aerisite (pe 
repetiţii şi variante).

Pentru grăbirea uscării, plantele din fiecare probă, se toacă în porţiuni de 5-6 cm.
Luarea probelor se poate face cu o zi înainte de recoltarea experienţelor.

Recoltarea experienţelor (laur) se face de 1-2 ori/an, de obicei în iulie şi octombrie.
Se  cântăreşte  producţia  din  fiecare  repetiţie  (variantă).  După  calcularea 

randamentului de uscare la fiecare linie şi la cele două recoltări,  producţia de frunze în stare 
proaspătă se transformă în masă uscată, aplicându-se randamentul de uscare. Producţia se 
exprimă în kg/ha.

Randamentul la uscare = Greutatea uscată
Greutatea proapătă

Pentru analizele calitative se trimit la ISTIS probele bine ambalate şi etichetate. Se 
determină conţinutul în alcaloizi totali şi scopolamină.

Determinări calitative şi cantitative
După recoltare probele se transportă imediat la locul de uscare care trebuie 

să fie curat, aerat şi la umbră. Pe parcursul uscării se fac controale la 2-3 zile, şi se întorc  
frunzele. Uscarea este deplină când nervura frunzei se frânge. După uscare, probele vor fi 
ambalate,  etichetate  şi  expediate  la  ISTIS pentru  analize.  Determinările  fizico-chimice  şi 
biochimice de laborator sunt prezentate în capitolul III.

Testul DUS

Durata minimă a testului ar trebui să fie în mod normal de două cicluri de creştere 
sau doi ani. Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. În cazul în 
care orice caracteristici importante ale unui soi nu poate fi văzut la acel loc, soiul poate fi 
testat într-un loc suplimentar.

În cazul în care testele sunt efectuate la un singur centru de testare, ar trebui să 
existe la cel puţin două repetiţii. Pentru evaluarea stabilităţii, seminţelor livrate de solicitant în 
ani diferiţi ar trebui comparate. parcele individuale necesare pentru scopuri speciale trebuie 
să fie cultivate în funcţie de anumite cerinţe. 
Ca un minim, fiecare test ar trebui să includă un total de 40 de plante care ar trebui să fie 
împărţite  între  două  sau  mai  multe  repetiţii  Toate  observaţiile  care  se  determină  prin 
măsurători sau cântăriri  ar ar trebui să fie făcute pe 10 plante sau părţi de la 10 plante. 
Excepţia cazului în care nu este indicat altfel, toate observaţiile pe frunze să fie efectuate pe 
frunze complet dezvoltate, pe a treia sau a patra frunză de la bază (adică atunci când capul 
de flori este de aproximativ 3 cm în diametru). Excepţia cazului în care nu este indicat altfel,  
toate observaţiile pe bracteele exterioare ale capului flori ar trebui să fie efectuate pe rândul 
5 al bracteelor de la baza capului flori central.Excepţia cazului în care nu este indicat altfel,  
toate observaţiile pe bracteele interioare ale capului de flori trebuie să se facă pe capitulul 
central.

Determinările de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se fac pe baza protocoalelor 
stabilite de UPOV şi CPVO şi recunoscute de Comunitate. Aceste caractere sunt prezentate 
în tabelul de mai jos şi sunt extrase din Ghidurile Tehnice.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 184/1)

Nr.
 CPV

O

Caracteristica

1 Planta: înălţimea (inclusiv capitulul central)
2 Planta: numărul de ramificaţii laterale pe tulpina principală

3* Tulpina principală: înălţimea (excluzând capitulul central)



4 Tulpina principală: distanţa între capitulul central şi frunza tânără 
bine dezvoltată

5
Tulpina principală: diametrul (aproape la 10 cm sub capitulul 
central)

6 Frunza: portul (la stadiul de 10-12 frunze)
7 Frunza: spini lungi
8 Frunza: lungimea
9 Frunza: inciziile (la stadiul de 10-12 frunze)

10 Frunza: numărul de lobi
11 Frunza: lungimea lobului cel mai lung
12 Frunza: lăţimea lobului cel mai lung
13 Lobul: forma vârfului (excluzând lobul terminal)
14 Lobul: numărul de lobi secundari
15 Lobul: forma vârfului lobului secundar
16 Limbul frunzei: forma în secţiune transversală
17 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi (faţa superioară)

18* Limbul frunzei: tenta culorii verzi
19 Limbul frunzei: intensitatea tentei gri

20* Frunza: perozitatea feţei superioare
21* Limbul frunzei: gofrarea
22 Peţiolul: coloraţia antocianică la bază
23 Capitulul central: lungimea
24 Capitulul central: diametrul
25 Capitulul central: mărimea
26 Capitulul: forma în secţiune longitudinală
27 Capitulul central: forma vârfului
28 Capitulul central: epoca de apariţie
29 Capitulul central: perioada de început de deschidere
30 Primul capitul lateral: lungimea
31 Primul capitul lateral: diametrul
32 Primul capitul lateral: mărimea
33 Primul capitul lateral: forma în secţiune longitudinală
34 Primul capitul lateral: gradul de deschidere
35 Bracteea externă: lungimea de la bază
36 Bracteea externă: lăţimea la bază
37 Bracteea externă: grosimea la bază
38 Bracteea externă: forma principală
39 Bracteea externă: forma vârfului
40 Bracteea externă: profunzimea emarginaţiei
41 Bracteea externă: culoarea (faţa externă)
42 Bracteea externă: tenta culorii secundare (ca la 41)
43 Bracteea externă: răsfrângerea bruscă a vârfului
44 Bracteea externă: mărimea spinilor
45 Bracteea externă: mucronul
46 Capitulul central: coloraţia antocianică a bracteelor interne
47 Capitulul central: densitatea bracteelor interne
48 Receptacul: diametrul
49 Receptacul: grosimea
50 Receptacul: forma în secţiune longitudinală
51 Tendinţa de a produce lăstari laterali la bază

2.10.4. MUŞEŢEL, GĂLBENELE, CRĂIŢE
Elemente de tehnologie
Răritul (gălbenele + crăiţe) se face de două ori lăsându-se de fiecare dată, plantele 

cele mai viguroase.



La primul rărit se lasă 2 plante, urmând ca atunci când lanul este bine încheiat să se 
lase o singură plantă.

Întârzierea răritului dăunează puternic culturii.
Recoltarea
Muşeţel
Recoltarea inflorescenţelor se face în faza când la 50-60% din inflorescenţe, florile 

tubulare sunt în poziţie orizontală, iar calatidiul are formă plată. Când forma acestuia devine 
conică,  faza este  depăşită,  seminţele  sunt  deja  formate,  iar  conţinutul  în  principii  active 
scade cu 50-60%.

Recoltatul  trebuie  să  înceapă  după  orele  9  dimineaţa,  pe  vreme  caldă  însorită. 
Inflorescenţele recoltate se aşează la uscat imediat, sau după cel mult 1 oră de la recoltare, 
în strat subţire, pe site, în locuri aerisite.

Se apreciază producţia prin cântărirea inflorescenţelor în stare proaspătă şi uscată.
Producţia fiecărei variante se constituie prin cumularea celor 2 recolte.
Probele pentru analize se iau separat pentru cele 2 recolte. Acestea au cca. 100 g pe 

cele 2 recolte. Se ambalează şi se etichetează corect şi se expediază la ISTIS până la 1 
august.

Gălbenele
Recoltarea se face în momentul înfloririi primelor inflorescenţe şi se repetă la fiecare 

3 zile.
Lucrarea se face după ridicarea apei.
Se rup inflorescenţele fără codiţe, acestea fiind considerate corpuri străine.
Nerecoltarea la timp a inflorescenţei (3-4 zile) duce la îmbătrânirea plantei şi sistarea 

înfloritului, cultura fiind compromisă. 
Uscarea inflorescenţei se face la umbră. Pentru determinările chimice se expediază 

la ISTIS până la 1 septembrie probe bine ambalate şi etichetate.

Crăiţe
Recoltatul se face la maturitatea tehnică. Separarea ligulelor de receptacul se face cu 

un cuţit.  Atenţie! Împreună cu ligulele nu trebuie să pătrundă resturi de caliciu (sămânţă), 
acestea constituind corpuri străine.

Testul VAU
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data la care rândurile sunt bine încheiate;

Înfloritul: se ia în consideraţie momentul când 90% din plante sunt înflorite;

Maturitatea tehnică: (gălbenele şi crăiţe) se ia în considerare momentul când centrul 
inflorescenţei este înflorit, dând acesteia un aspect de cupolă.

Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp, măsurând plantele de gălbenele şi crăiţe de la 

colet până la vârful tijei florale;

Tufa la muşeţel: poate fi compactă sau laxă;

Diametru mediu şi  greutatea medie a unei inflorescenţe:  se fac măsurători  la 100 
inflorescenţe.

Florile se usucă la umbră în încăperi curate şi uscate, aşezate în straturi subţiri, care 
din când în când se întorc.

Comportarea faţă de boli şi dăunători

Bolile plantelor medicinale



Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor

Organele 
analizate

Elementele 
ce 

se determină
F % I%

Fenicul
Mana întrega perioadă de 

vegetaţiei
frunzele    F%        

Pătarea brună a frunzelor întrega perioadă de 
vegetaţiei

frunze, tulpini, 
flori

F%        I%

Antofitoze
Cuscută mai - octombrie tulpini, frunze F%        
Lupoaie întrega perioadă de 

vegetaţiei
F%        

Chimion
Bacterioza florile F%        I%
Rugina frunzele, tulpinile F%        I%
Făinarea frunzele, tulpinile F%        I%
Anason
Făinarea frunzele, tulpinile F%        I%
Rugina frunzele, tulpinile F%        I%
Mana întrega perioadă de 

vegetaţiei
frunzele    F%        

Antofitoze
Cuscută mai - octombrie tulpini, frunze F%        
Coriandru
Bacterioza fructelor de coriandru florile şi fructele 

verzi
F%        I%

Mana întrega perioadă de 
vegetaţiei

frunzele    F%        

Mentă 
Rugina frunzele, tulpinile F%        I%
Antofitoze
Cuscută mai - octombrie tulpinile, frunzele F%        
Lavandă 
Mucegaiul rădăcinilor rădăcinile F%        I%
Făinarea frunzele, tulpinile F%        I%
Antofitoze
Cuscută mai - octombrie tulpinile, frunzele F%        
Anghinare
Pătarea brună a frunzelor perioada de vegetaţie frunzele F%        I%
Bacili (Bacillus carotorosus) rădăcinile F%        I%
Degeţel 
Putregaiul umed al rădăcinilor F%        I%
Putregaiul rădăcinilor şi coletului F%        I%
Mana întrega perioadă de 

vegetaţiei
frunzele    F%        

Antracnoza întrega perioadă de 
vegetaţiei

frunzele F%        I%

Dăunătorii plantelor medicinale
Denumirea Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Fenicul
Omida de stepă mai-iunie (prima 

generaţie)
iunie-iulie (a doua 
generaţie)
august-septembrie 
(a treia generaţie)

frunzele, partea 
superioară a tulpinii, 
florile

F%

Molia anasonului frunze, flori F%



Chimion
Molia chimionului frunze, flori F%
Anason
Omida de câmp mai-iunie (prima 

generaţie)
iunie-iulie (a doua 
generaţie)
august-septembrie 
(a treia generaţie)

frunzele F%

Molia anasonului frunze, flori F%
Coriandru
Viespea seminţelor de coriandru mai seminţele F%
Lavandă 
Cărăbuşul de mai F%
Coropişniţa F%
Purici F%
Păduchi F%
Anghinare
Puricii verzi primăvară - toamnă frunzele F%
Degeţel 
Cărăbuşul de mai primăvară - toamnă rădăcinile, tulpinile F%
Muşeţel 
Molia florile F%
Acarieni întreaga perioadă 

de vegetaţie
frunzele F%

Determinări calitative şi cantitative

Pentru determinările chimice se transmit la ISTIS probe bine ambalate şi etichetate 
(până  la  1  septembrie).  Determinările  fizico-chimice  şi  biochimice  de  laborator  sunt 
prezentate în capitolul III.

Testul DUS

MUŞEŢEL - Matricaria chamomilla L.

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 200 de plante care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 40 de plante sau părţi din plante.

Evaluarea uniformităţii caracterelor se face pe ansamblul parcelei (o evaluare vizuală 
formată pe o singură observaţie făcută pe un grup de plante sau părţi de plantă). Numărul de 
plante sau părţi de plante netipice nu trebuie să depăşească 5 la 200. Observarea plantelor 
net-distincte se face o singură dată asupra întregului  grup de plante.  Pentru caracterele 



măsurabile, gradul admis de variaţie la un soi nu poate depăşi de o manieră semnificativă, 
variaţia constatată la soiurile comparabile deja cunoscute adică de 20 %.

Dacă  variaţia  (uniformităţii)  caracterelor  soiurilor  determinată  în  două  cicluri 
independente de examinare se menţine în limite nesemnificative se consideră că soiul este 
stabil. Atunci când este necesar sau în caz de dubiu, stabilitatea se examinează cultivând o 
generaţie suplimentară şi/sau examinând un nou lot de seminţe cu scopul de a verifica dacă 
prezintă aceleaşi caractere cu materialul transmis iniţial.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG 152/3)

Nr. UPOV Caracteristica
1 Ploidia
2 Planta: înălţimea
3 Planta: înălţimea nivelului floral
4 Planta: densitatea foliajului
5 Tulpina: pigmentaţia antocianică
6 Frunza: intensitatea culorii verzi
7 Frunza: divizarea
8 Capitulul:diametrul, inclusiv florile ligulate
9 Capitulul: diametrul discului

10 Capitulul: conţinutul în uleiuri esenţiale
11 Uleiuri esenţiale: conţinutul în chamazalene
12 Uleiuri esenţiale: conţinutul în alphabisabolol
13 Epoca de început a înfloritului
14 Epoca înfloririi depline

GĂLBENELE - Calendula Officinalis 

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 60 de plante de care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.

Distinctivitate Este de o importanţă deosebită pentru utilizatorii  din acestui Ghid să 
consulte patrea de Introducere Generală înainte de a lua decizii cu privire la distinctivitate. 
Cu toate acestea, următoarele puncte sunt furnizate pentru a accentua aceste orientări de 
testare.

Diferenţele consistente Diferenţele observate între soiuri poate fi atât de clar că mai 
mult  de un ciclu de creştere nu este necesar.  În plus,  în anumite circumstanţe, influenţa 



mediului nu poate fi de aşa natură ca mai mult de un ciclu de creştere să furnizeze informaţii 
pentru asigurarea că diferenţele observate între soiuri sunt suficient de exacte.
Uniformitate Evaluarea de uniformitate pentru soiuri cu înmulţire prin seminţe ar trebui să fie 
în conformitate, în general, cu recomandările pentru soiuri cu polenizare liberă şi hibride, 
după caz.
Introducere.

Pentru evaluarea de uniformitate de soiuri cu înmulţire vegetativă, o populaţie standard de 
1% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 95% ar trebui să fie aplicată. În cazul unui 
eşantion de 10 plante este permisă o singură plantă atipică.
Stabilitate  În practică, aceasta nu este obişnuit să efectueze teste de stabilitate care produc 
rezultate ca fiind cert atât cele de testare de distinctivitate şi uniformitate. Cu toate acestea, 
experienţa a demonstrat că, pentru multe tipuri de soi, atunci când un soi a fost dovedit a fi 
uniform, el poate fi, de asemenea, considerat a fi stabil.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG 021/1)

Nr. UPOV Caracteristica
1 Planta: înălţimea
2 Planta: diametrul
3 Planta: număr de frunze în rozetă
4 Planta: ramificarea
5 Tulpina: poziţia ramificării
6 Frunza: forma
7 Frunza: marginea
8 Frunza: vârful
9 Frunza: intensitatea culorii verzi

10 Floarea: tipul
11 Floarea: poziţia faţă de rozeta de frunze
12 Floarea: diametrul
13 Floarea: lungimea ligulei
14 Floarea: culoarea ligulei pe faţa superioară
15 Floarea: culoarea ligulei pe faţa inferioară
16 Floarea: culoarea florilor tubuloase
17 Floarea: mărimea sepalelor
18 Floarea: intensitatea culorii verzi a sepalelor
19 Perioada de început de înflorit
20 Perioada de decor

CRĂIŢA - Tagetes patula  L. var. Nana

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 



îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 60 de plante de care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii. Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.

Distinctivitate Este de o importanţă deosebită pentru utilizatorii  din acestui Ghid să 
consulte patrea de Introducere Generală înainte de a lua decizii cu privire la distinctivitate. 
Cu toate acestea, următoarele puncte sunt furnizate pentru a accentua aceste orientări de 
testare.

Diferenţele consistente Diferenţele observate între soiuri poate fi atât de clar că mai 
mult  de un ciclu de creştere nu este necesar.  În plus,  în anumite circumstanţe, influenţa 
mediului nu poate fi de aşa natură ca mai mult de un ciclu de creştere să furnizeze informaţii 
pentru asigurarea că diferenţele observate între soiuri sunt suficient de exacte.
Uniformitate Evaluarea de uniformitate pentru soiuri cu înmulţire prin seminţe ar trebui să fie 
în conformitate, în general, cu recomandările pentru soiuri cu polenizare liberă şi hibride, 
după caz.
Introducere.

Pentru evaluarea de uniformitate de soiuri cu înmulţire vegetativă, o populaţie standard de 
1% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 95% ar trebui să fie aplicată. În cazul unui 
eşantion de 10 plante este permisă o singură plantă atipică.
Stabilitate  În practică, aceasta nu este obişnuit să efectueze teste de stabilitate care produc 
rezultate ca fiind cert atât cele de testare de distinctivitate şi uniformitate. Cu toate acestea, 
experienţa a demonstrat că, pentru multe tipuri de soi, atunci când un soi a fost dovedit a fi 
uniform, el poate fi, de asemenea, considerat a fi stabil.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV-TG 246/1)

Nr.UPOV Caracteristica
1 Hipocotilul: coloraţia antocianică
2 Planta: parfurmul
3 Planta: înălţimea 
4 Planta: portul
5 Planta: ramificarea
6 Tulpina: coloraţia antocianică
7 Tulpina: intensitatea coloraţiei antocianice
8 Frunza: tipul
9 Frunza: lungimea

10 Frunza: lăţimea
11 Frunza: intensitatea culorii verzi
12 Numai soiuri cu frunza penată Foliola terminală: lăţimea
13 Marginea frunzei: adâncimea dentării
14 Floarea principală: lungimea pedunculului
15 Floarea principală: tipul florii
16 Floarea principală: diametrul
17 Numai soiuri cu flori ligulate Floarea principală: numărul de 

rânduri de ligule
18 Floarea ligulată: forma
19 Floarea ligulată: inciziile marginii



20 Floarea ligulată: adâncimea inciziilor marginii
21 Numai soiuri fără incizii pe margine Floarea ligulată: forma 

vârfului
22 Ligula exterioară: lungimea
23 Ligula exterioară: lăţimea
24 Floarea principală: numărul de culori
25 Numai soiuri cu o singură culoare la floarea principală Floarea 

principală: culoarea
26 Numai soiuri cu două culori la floarea principală Floarea 

tubuloasă şi/sau tubuligată: număr de culori
27 Floarea tubuloasă şi/sau tubuligată: culoarea principală
28 Numai soiuri cu flori tubuloase şi/sau tubuligate cu două culori

Floarea tubuloasă şi/sau tubuligată: culoarea secundară
29 Numai soiuri cu două culori la floarea principală

Floarea ligulată: numărul de culori
30 Numai soiuri cu două culori la floarea principală

Floarea ligulată: culoarea principală
31 Numai soiuri cu două culori la floarea principală

Floarea ligulată: culoarea secundară
32 Numai soiuri cu două culori la floarea ligulată

Floarea ligulată: repartizarea culorii
33 Numai soiuri cu repartizarea culorii de tip 1 a florii ligulate

Floarea ligulată: mărimea zonei centrale colorate
34 Epoca de început înflorit

2.11.  TUTUN – Nicotiana tabacum L.

Culturile comparative de concurs se organizează cu soiuri pentru fiecare tip de tutun, 
în vederea determinării capacităţii de producţie şi a calităţii acesteia. 

Tratamentele pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se fac la avertizare. Nu se fac 
tratamente pentru mană.

Amplasarea experienţelor se face pe terenuri uşoare, cu pH 6,4 - 7,3, mai puţin fertile 
sau fertile, permeabile şi cu expoziţie sudică, în funcţie de tip - după cereale păioase sau 
leguminoase, în cadrul unei rotaţii de 4 ani.

Experienţele se aşează în blocuri randomizate.

Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de frunze

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare pentru tutun sunt cerealele păioase.

Elemente de tehnologie
Fertilizarea  cu  îngrăşăminte  organice  se face  la  arătura  de  bază,  cu  30-40 t/ha, 

numai la tipul Burley.
În acest caz îngrăşămintele chimice se reduc cu 30% la azot şi fosfor,  şi  50% la 

potasiu.
Epoca de plantare se stabileşte când în sol, la adâncimea de 10 cm se realizează 

10-120C şi trece pericolul brumelor târzii. 



Pentru asigurarea unui răsad uniform, de calitate şi sănătos acesta se va produce 
într-un centru de testare specializat de unde va fi preluat decelelalte centre de testare.

Pregătirea solului în toamnă se face prin arătură adâncă şi fertilizare, iar în primăvară 
se lucrează cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili. În vederea plantării,  
terenul se pregăteşete cu combinatorul.

Plantarea se face manual, cu plantatorul, la adâncimea de 8-10 cm, cu asigurarea 
apei la plantă.

Pentru adaptarea răsadului  la condiţiile de câmp se face călirea acestuia, în care 
scop CTS va comunica producătorului  data începerii  plantatului,  cu minimum 10 zile mai 
devreme.

Completarea golurilor se face după 4-5 zile de la plantare, cu răsad de aceiaşi vârstă.
Pentru combaterea buruienilor şi afânarea solului se aplică 2-3 praşile mecanice.
Politul se face prin îndepărtarea a 2-3 frunze de la baza tulpinii, înainte de aplicarea 

praşilei a III-a.
Cârnitul se execută timpuriu, la deschiderea primei flori, prin ruperea inflorescenţei, 

iar copilitul se face prin ruperea lăstarilor când aceştia au 6-10 cm lungime.
Irigarea se  poate  aplica  cu  norme  de  udare  de  500-600  m.c.  la  ha  pe  solurile 

permeabile şi cu 200-300 m.c. la ha pe nisipurile din Oltenia.
Recoltarea
Recoltarea frunzelor  se face în 3 reprize,  pe etape. În prima etapă se recoltează 

frunzele de la bază când acestea sunt în pârgă, iar celelalte când au ajuns la maturitate 
(frunzele  au  nuanţă  verde  deschis,  iar  marginile  uşor  îndoite).  Tutunul  de  tip  Burley  se 
recoltează  când  frunzele  au  culoarea  galbenă,  iar  Virginia  la  maturitatea  avansată.  În 
general, frunza se băşică, devine lipicioasă şi cu pete galbene la vârf, iar perii de la suprafaţă 
dispar.

Frunzele recoltate se înşiră pe sfoară sau sârmă la intervale de grosimea unei nervuri 
şi se aşează în solarii sau uscătorii.

Tutunul Burley se usucă la umbră şi curenţi de aer, iar Virginia la căldură artificială.
Tutunul uscat se sortează pe clase de calitate conform normelor tehnice în vigoare.

Testul VAU

parametrii parcelei experimentale

Tipul de tutun
Distanţa de 

plantare
cm

Parcela (m) Număr de plante Parcela (mp)
Nr.

rânduri

Plante 
pe 

rând
lăţime lungime plantate recoltate eliminate la 

plantare
la 

recoltare
Molovata 40 x 15 1.6 4.35 116 100 16 6.96 6.0 4 29
Djebel 40 x 12 1.6 3.48 116 100 16 5.56 4.8 4 29
Ghimpaţi 50 x 20 2.0 5.80 116 100 16 11.6 10.0 4 29
Virginia 70 x 40 2.8 11.6 116 100 16 32.48 28.0 4 29
Burely 60 x 40 2.4 11.6 116 100 16 27.84 24.0 4 29
Mare consum 60 x 40 2.4 11.6 116 100 16 27.84 24.0 4 29

 

Observaţii în vegetaţie
Date fenologice
Se notează:
- Data maturităţii tehnice a foilor de sub vârf;
- Data recoltărilor I; II; III.
Caractere morfo-fiziologice

Talia: se determină la 10 plante/repetiţie în cm., după înflorire. 

Numărul mediu de foi pe plantă: se determină la 10 plante/repetiţie.

Dimensiunea foii celei mai mari: se determină la 10 plante/repetiţie în cm.



Rezistenţa la secetă: se efectuează când temperatura aerului este mai mare de 260C, 
după gradul de ofilire a frunzelor. Se apreciază în note folosind următoarea scară:

nota 1 când 10% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 3 când 25% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 5 când 50% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 7 când peste 50% din frunzele plantelor s-au ofilit

Comportarea la boli şi dăunători 
                                                                                                                                         

Principalele boli

Agentul patogen Perioada executării 
observaţiilor Organele analizate

Elementele ce se
determină

F% I%
Mana (Peronospora tabacina) iunie frunzele F%       I%
Pete  de  bronz  (Licopersicum 
virus 3) iunie frunzele F%       I%
Virusul Y iunie frunzele F%       I%

          Dăunătorii tutunului 
Denumirea ştiinţifică - populară Perioada atacului Organele atacate Densitatea 

numerică
Murgoci (Enxoa segetum) mai-iunie tulpina        F%
Trips (Thrips tabaci) mai-iunie frunzele        F%

Testul DUS

Testul DUS (Distinctivity, Uniformity and Stability) este parte integrantă a procesului 
de înregistrare în Catalogul Naţional Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 
Durata acestui  test  este,  în condiţii  normale,  de 2 ani  sau două cicluri  independente  de 
vegetaţie, dar se poate prelungi în cazuri extreme. 

Testele ar trebui să fie în mod normal, desfăşurate la un singur loc. Dacă oricare 
importante caracteristici ale soi nu poate fi văzut în acel loc, soi poate fi testat într-un loc 
suplimentar. 

Testelor efectuate pe teren trebuie să se efectueze în condiţii normale de creştere. 
Dimensiunea parcelelor ar trebui să fie de aşa natură încât plantele sau părţi de plante pot fi 
îndepărtate de măsurare şi numărare fără a aduce atingere observaţiile pe care trebuie să fie 
efectuate până la sfârşitul anului  în perioada de creştere. Fiecare test trebuie să includă cel 
puţin 40 de plante care ar trebui să fie împărţite în două sau mai multe repetiţii.  Parcele 
separate de observare şi de măsurare pot fi utilizate numai dacă acestea au fost supuse 
unor condiţii similare de mediu. 

Toate observaţiile de evaluare a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilitatăţii, ar trebui să 
fie făcută pe 20 de plante sau părţi din plante.

Evaluarea uniformităţii caracterelor se face pe ansamblul parcelei (o evaluare vizuală 
formată pe o singură observaţie făcută pe un grup de plante sau părţi de plantă). Numărul de 
plante sau părţi de plante netipice nu trebuie să depăşească 2 la 40 de plante. Observarea 
plantelor net-distincte se face o singură dată asupra întregului grup de plante. Dacă variaţia 
(uniformităţii) caracterelor soiurilor determinată în două cicluri independente de examinare se 
menţine în limite nesemnificative se consideră că soiul este stabil. Atunci când este necesar 
sau în caz de dubiu, stabilitatea se examinează cultivând o generaţie suplimentară şi/sau 
examinând un nou lot de seminţe cu scopul de a verifica dacă prezintă aceleaşi caractere cu 
materialul transmis iniţial.

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului UPOV- TG 195/1)



Nr.
crt.

Caracterul

0 1
1 Planta : forma
2 Planta : înălţimea 
3 Planta: nuă[r de frunze
4 Planta: lăstari
5 Tulpina : nivel de lăstărire
6 Frunza : unghiul de inserţie
7 Frunza : lungimea 
8 Frunza: lăţimea foii
9 Frunza : raportul lungime/lăţime a foii

10 Frunza : forma
11 Frunza : culoarea
12 Frunza :  culoarea  nervurii  pe  partea 

inferioară
13 Frunza : forma vîrfului
14 Frunza : gofrarea limbului
15 Frunza : margini
16 Frunza : auricule
17 Frunza : forma în secţiune transversală
18 Frunza : nervuri (grosimea nervurii)
19 Frunza : peţiol
20 Frunza : lăţimea bazei
21 Inflorescenţa : începutul înfloritului 
22 Floarea : lungimea
23 Floarea : lungimea tubului 
24 Floarea : diametrul tubului
25 Floarea : raportul lungime/lăţime a tubului
26 Floarea: umflătura tubului
27 Floarea: diametrul corolei
28 Floarea: expresia vârfurilor corolei
29 Floarea: culoarea corolei
30 Floarea: stamine
31 Floarea:  lungimea  pistilului  faţă  de 

stamine
32 Inflorescenţa: forma
33 Inflorescenţa: poziţia
34 Inflorescenţa: densitatea
35 Frunza: modul de maturare

2.12. LEGUME

Testul DUS (distinctivitate, uniformitate, stabilitate), este parte integrantă a procesului de 
înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romania. Durata acestui 
test este de 2 ani în condiţii normale.
Pentru efectuarea testului DUS la culturile de legume se vor respecta protocoalele tehnice 
(TP) ale CPVO, cât şi ghidurile tehnice (TG) ale UPOV. Specificitatea este dată de metoda 
de aşezare, aceasta făcându-se în două repetiţii  fiecare din ele având un număr total de 
plante.



Cantităţile de seminţe necesare efectuării  testelor sunt stabilite conform normelor Oficiului 
Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) şi sunt primite din partea fiecărui aplicant în parte.
Materialul furnizat ar trebui să fie vizibil sănătos, liber de boli sau dăunători.

2.12.1. ARDEI - Capsicum annuum L.

Pentru efectuarea testului DUS la ardei este utilizat protocolul CPVO-TP/076/2. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină/ 6-35 plante acceptate).Un soi cu 
polenizare  liberă va fi  considerat  suficient  de omogen în cazul  în care numărul plantelor 
stăine nu depăşeşte numărul plantelor acceptate (2 plante stăine /19-41 plante acceptate). 
La o populaţie standard de 2% se acceptă o probabilitate de acceptare de 95% .

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/076/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 076/2)

1 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Planta: lungimea tulpinii
3 Planta: internoduri scurte (în partea superioară)
4 Numai soiuri cu internoduri scurte

Planta: număr de internoduri între prima floare şi internoduri 
scurte

5 Numai soiurile fără internoduri scurte
Planta: lungimea internodurilor (pe ramificaţiile principale)

6 Planta: coloraţia antocianică a nodurilor
7 Tulpina: intensitatea coloraţiei ant ocianice a nodurilor
8 Tulpina: pilozitatea nodurilor
9 Planta: înălţimea

10 Frunza: lungimea limbului
11 Frunza: lăţimea limbului
12 Frunza: intensitatea culorii verzi
13 Frunza: forma
14 Frunza: ondulaţia marginii
15 Frunza: gofrarea
16 Frunza: profilul în secţiune transversală
17 Frunza: strălucirea
18 Peduncul: portul
19 Floarea: coloraţia antocianică a anterelor
20 Fructul: culoarea înaintea maturităţii



21 Fructul: intensitatea culorii înaintea maturităţii
22 Fructul: coloraţia antocianică înaintea maturităţii
23 Fructul: portul
24 Fructul: lungimea
25 Fructul: diametrul
26 Fructul: raportul lungime/diametru
27 Fructul: forma în secţiune longitudinală
28 Fructul: forma în secţiune transversală (la nivelul placentei)
29 Fructul: sinuozităţi pe pericarp în partea bazală
30 Fructul: sinuozităţi pe pericarp excluzând partea bazală
31 Fructul: aspectul suprafeţei
32 Fructul: culoarea la maturitatea fiziologică
33 Fructul: intensitatea culorii la maturitate
34 Fructul: strălucirea
35 Fructul: depresiunea pedunculară
36 Fructul: profunzimea depresiunii pedunculare
37 Fructul: forma vârfului
38 Fructul: adâncimea depresiunilor dintre loji
39 Fructul: numărul de loji
40 Fructul: grosimea pericarpului
41 Peduncul: lungimea
42 Peduncul: grosimea
43 Caliciul: aspectul
44 Fructul: capsicina în placentă
45 Epoca de început înflorire (prima floare de la al 2-lea nod florifer)
46 Epoca maturităţii de recoltare
47 Rezistenţa la VMT
48 Rezistenţa la virusul Y al cartofului (PVY)

2.12.2. TOMATE - Lycopersicon esculentum Mill.

Pentru efectuarea testului DUS la tomate este utilizat protocolul CPVO-TP/44/3. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 1 plantă străină.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină/ 6-35 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  CPVO-TP/44/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 44/3)   

 
1 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Planta: tipul de creştere



3 Numai soiuri cu creştere determinată
Planta: numărul de inflorescenţe pe tulpina principală 

4 Tulpina: coloraţia antocianică în 1/3 superioară
5 Numai soiuri cu creştere nedeterminată

Tulpina: lungimea internodului (între inflorescenţa 1-4)
6 Numai soiuri cu creştere nedeterminată

Planta: înălţimea
7 Frunza: portul (în 1/3 mijlocie a plantei)
8 Frunza: lungimea
9 Frunza: lăţimea

10 Frunza: diviziunea limbului
11 Frunza: mărimea foliolelor (la mijlocul frunzei)
12 Frunza: intensitatea culorii verzi
13 Frunza: luciul 
14 Frunza: gofrarea 
15 Frunza: mărimea gofrărilor 
16 Frunza: portul peţiolului foliolelor în raport cu axa principală 
17 Inflorescenţa: tipul (inflorescenţele 2-3)
18 Floarea: fasciaţia (prima floare din inflorescenţă)
19 Floarea: pubescenţa stilului
20 Floarea: culoarea
21 Pedunculul: zona de abscisie
22 Numai pentru soiurile cu zonă de abscisie

Pedunculul: lungimea (de la zona de abscisie la caliciu)
23 Fructul: mărimea
24 Fructul: raportul H/Φ
25 Fructul: forma în secţiune longitudinală
26 Fructul: costarea la zona pedunculară
27 Fructul: secţiunea transversală
28 Fructul: depresiunea zonei pedunculare
29 Fructul: mărimea zonei pedunculare
30 Fructul: mărimea zonei pistilare
31 Fructul: forma vârfului
32 Fructul: mărimea cavităşii seminale în secţiune transversală 

(în raport cu diametrul total)
33 Fructul: grosimea pericarpului
34 Fructul: numărul de loji seminale
35 Fructul: calota verde (înaintea maturităţii)
36 Fructul: mărimea calotei verzi 
37 Fructul: intensitatea culorii verzi a calotei 
38 Fructul: intensitatea culorii verzi înaintea maturităţii 
39 Fructul: culoarea la maturitate
40 Fructul: culoarea cavităţii seminale (la maturitate)
41 Fructul: fermitatea
42 Perioada de înflorire
43 Perioada de maturare
44 Sensibilitatea la argintare
45 Rezistenţa la Meloidogyne incognita
46 Rezistenţa la Verticillium dahliae, Rasa 0, 1, 2
47 Rezistenţa la Fusarium oxysporum f. Sp. Lycopersici; 

Rasa0
48 Rezistenţa la VMT – Tulpina 0

2.12.3. PĂTLĂGELE VINETE - Solanum melongena L.



Pentru efectuarea testului DUS la  pătlăgele vinete, este utilizat protocolul   CPVO-
TP/117/1 .
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 1 plantă străină.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină /6–35 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/117/1 sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului CPVO – TP 117/1)

1 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Plantula: intensitatea coloraţiei antocianice a hipocotilului
3 Planta: portul
4 Planta: înălţimea
5 Tulpina: distanţa de la cotiledoane la primul nod florifer
6 Tulpina: coloraţia antocianică
7 Tulpina: intensitatea coloraţiei antocianice
8 Tulpina: pubescenţa
9 Limbul frunzei: mărimea
10 Limbul frunzei: sinuozitatea marginii
11 Limbul frunzei: gofrarea
12 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
13 Inflorescenţa: numărul de flori
14 Floarea: mărimea
15 Floarea: intensitatea culorii purpurii
16 Fructul: lungimea
17 Fructul: diametrul maxim
18 Fructul: raport lungime/diametrul maxim
19 Fructul: forma generală
20 Fructul: mărimea cicatricei pistilare
21 Fructul: vârful
22 Fructul: adâncimea depresiunii vârfului
23 Numai soiurile cu fruct cilindric Fructul: curbura
24 Fructul: culoarea principală a epidermei la maturitatea de recoltare
25 Numai soiurile cu epiderma de culoare verde şi violetă
26 Fructul: intensitatea culorii principale a epidermei
27 Fructul: strălucirea 
28 Fructul: pătarea
29 Fructul:dungile
30 Fructul: proeminenţa dungilor
31 Fructul: densitatea dungilor
32 Fructul: coaste
33 Fructul: lungimea pedunculului
34 Fructul: coloraţia antocianică sub caliciu
35 Fructul: intensitatea coloraţiei antocianice sub caliciu



36 Fructul: mărimea caliciului
37 Fructul: coloraţia antocianică a caliciului
38 Fructul: intensitatea coloraţiei antocianice a caliciului
39 Fructul: ţepi pe caliciu
40 Fructul: cutarea caliciului
41 Fructul: culoarea pulpei
42 Perioada de început de înflorire

2.12.4. CASTRAVETE - Cucumis sativus L.

Pentru efectuarea testului DUS la castravete, este utilizat protocolul CPVO-TP/061/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 40 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 40 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate, pentru soiuri hibride şi cu înmulţire vegetativă (1 
plantă stăină/6-35plante acceptate; 2 plante stăine/ 36 - 82 plante acceptate).
La o populaţie standard de 2% şi o probabilitate de acceptare de 95%, omogenitatea se 
stabileşte  pentru  soiurile  cu  polenizare  liberă  respectiv:  1  plantă  stăină/6-18  plante 
acceptate; 2 plante stăine/ 19-41 plante acceptate; 3 plante stăine/ 42-69 plante acceptate; 4 
plante stăine/ 70-99 plante acceptate.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  cuprinse  în  protocolul CPVO-TP/061/2 sunt 
prezentate mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 061/2)

1 Cotiledonul: amăreala
2 Planta : tipul de creştere
3 Planta : lungimea totalăa primelor 15 internoduri
4 Limbul frunzei : portul
5 Limbul frunzei : lungimea
6 Limbul frunzei : raportul lungimea lobului terminal/ lungimea 

limbului 
7 Limbul frunzei : forma vârfului lobului terminal
8 Limbul frunzei : intensitatea culorii verzi
9 Limbul frunzei :gofrarea

10 Limbul frunzei : ondulaţia marginii
11 Limbul frunzei : dentiţia marginii
12 Perioada de dezvoltarea a florilor femele
13 Planta: expresia sexului
14 Planta: numărul de flori femele la nod
15 Ovarul: culoarea ornamentaţiei
16 Partenocarpia 
17 Fructul : lungimea
18 Fructul : diametrul



19 Fructul : raport lungime/diametru
20 Fructul : diametrul placentei în raport cu diametrul fructului
21 Fructul : forma în secţiune transversală
22 Fructul : forma predominantă a bazei la maturitate
23 Numai soiuri cu gât
24 Fructul : lungimea gâtului
25 Fructul : forma vârfului la maturitatea comercială
26 Fructul : culoarea de bazăa epidermei la maturitatea comercială
27 Fructul : intensitatea culorii de bază a epidermei la maturitatea 

comercială
28 Fructul : costarea
29 Fructul : suturi
30 Fructul : dungarea
31 Fructul : gradul dungării
32 Fructul : tipul ornamentaţiei
33 Fructul : densitatea ornamentaţiei
34 Fructul : culoarea ornamentaţiei
35 Fructul : negi
36 Fructul : mărimea negilor
37 Fructul : lungimea dungilor
38 Fructul : macularea
39 Fructul : tipul predominant de maculare
40 Fructul : lungimea frucutului cu puncte şi picăţele
41 Fructul : densitatea maculării
42 Fructul : glaucozitatea
43 Fructul : lungimea pedunculului
44 Fructul : culoarea de bază a epidermei la maturitatea fiziologică 

2.12.5. DOVLECEL COMUN - Cucurbita pepo L.

Pentru efectuarea testului DUS la dovlecelul comun, este utilizat protocolul CPVO-TP/119/1.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95% şi la varietăţile non-hibrid la o populaţie standard 
de 2% şi o probabilitate de acceptare de 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 1 plantă străină.
Soiul candidat poate fi suficient de omogen pentru soiurile hibride, în cazul în care numărul 
plantelor  stăine nu depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină/  6-35   plante 
acceptate), respectiv pentru soiurile non-hibride sunt: 1 plantă stăină / 6-18 plante acceptate, 
2 plante stăine / 19-41 plante acceptate.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/119/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO - TP 119/1)



1 Plantula: forma cotiledoanelor
2 Plantula:  intensitatea culorii verzi a cotiledoanelor
3 Plantula: secţiunea transversală a cotiledoanelor
4 Planta: tipul de creştere
5 Planta: ramificarea
6 Planta: gradul de ramificare
7 Numai soiuri tip tufă 

Planta: poziţia peţiolului (excluse frunzele exterioare de jos)
8 Tulpina: culoarea
9 Tulpina: intensitatea culorii verzi

10 Tulpina: marmorarea
11 Tulpina: cârceii
12 Limbul frunzei: mărimea
13 Limbul frunzei: incizii
14 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi a suprafeţei superioare
15 Limbul frunzei: pete argintii
16 Limbul frunzei: suprafaţa relativă acoperită prin pete argintii
17 Peţiolul: lungimea
18 Peţiolul: numărul de spini
19 Floarea femelă: inelul din interiorul corolei
20 Floarea: culoarea inelului din interiorul corolei
21 Numai soiuri cu inelul din interiorul corolei de culoare verde

Floarea femelă: intensitatea culorii verzi a inelului corolei
22 Floarea masculă: inelul din interiorul corolei
23 Floarea masculă: culoarea inelului din interiorul corolei
24 Numai soiurile cu inelul din interiorul corolei de culoare verde 

Floarea masculă: intensitatea culorii verzi a inelului din interiorul corolei
25 Numai soiurile tip dovlecel 

Fructul tânăr: raport lungime/diametru maxim
26 Numai soiurile tip dovlecel şi dovlecel rotund 

Fructul tânăr: forma generală
27 Fructul tânăr: culoarea principală a epidermei (exclusă culoarea coastelor sau a 

canelurilor)
28 Numai soiuri cu epiderma de culoare galbenă 

Fructul tânăr: intensitatea culorii galbene a epidermei 
29 Numai soiurile cu epiderma de culoare verde 

Fructul tânăr: intensitatea culorii verzi a epidermei 
30 Fruct: forma generală
31 Numai soiuri tip cochilie Fructul: lungimea
32 Numai soiuri tip ghindă Fructul: lungimea
33 Numai soiuri cu gât  Fructul: lungimea
34 Numai soiuri tip dovlecel Fructul: lungimea
35 Numai soiuri tip cochilie Fructul: diametrul maxim
36 Numai soiuri tip ghindă Fructul: diametrul maxim
37 Numai soiuri tip dovlecel Fructul: diametrul maxim
38 Numai soiuri tip cochilie Fructul: raport lungime/ diametrul maxim
39 Numai soiuri tip ghindă Fructul: raport lungime/ diametrul maxim
40 Numai soiuri tip dovlecel Fructul: raport lungime/ diametrul maxim
41 Numai soiuri tip dovleac Fructul : mărimea
42 Numai soiuri tip globulos Fructul : mărimea
43 Numai soiuri tip dovleac miniatur  Fructul: extremitatea pedunculară
44 Numai soiuri tip cochilie Fructul: protuberanţa marginii rotunjite
45 Numai soiuri tip cochilie Fructul: poziţia marginii rotunjite
46 Numai soiuri tip cochilie Fructul: extremitatea pedunculară
47 Numai soiuri tip cochilie Fructul: vârful
48 Numai soiuri tip ghindă Fructul: poziţia diametrului maxim



49 Numai soiuri tip ghindă Fructul: extremitatea pedunculară
50 Numai soiuri tip cu gât Fructul : lungimea gâtului
51 Numai soiuri tip cu gât Fructul : diametrul gâtului în raport cu diametrul maxim
52 Numai soiuri tip cu gât Fructul : curbura gâtului
53 Numai soiuri tip cu gât şi dovlecel Fructul: vârful
54 Fructul: caneluri
55 Fructul: profunzimea canelurilor
56 Fructul: coaste
57 Fructul: ieşirea în afară a coastelor
58 Fructul: culoarea principală a epidermei (exclusă culoarea punctelor, petelor, striurilor 

şi benzilor)
59 Numai soiuri cu epiderma de culoare galbenă 

Fructul: intensitatea culorii galbene a epidermei 
60 Nuami soiuri cu epiderma de culoare verde 

Fructul: intensitatea culorii verzi a epidermei 
61 Numai soiuri cu două culori principale 

Fructul: distribuirea culorii verzi
62 Fructul: striuri pe caneluri
63 Fructul: culoarea striurilor de pe caneluri
64 Fructul: culoarea coastelor comparativ cu culoarea principală a epidermei 
65 Fructul: puncte
66 Fructul: mărimea punctelor principale
67 Fructul: culoarea secundară verde între coaste (excluse punctele)
68 Fructul: intensitatea culorii secundare verzi între coaste
69 Fructul: distribuirea culorii secundare verzi între coaste
70 Fructul: negi pe epidermă
71 Fructul: număr de negi pe epidermă
72 Fructul: mărimea cicatricii florale
73 Fructul: lungimea pedunculului
74 Fructul: culoarea pedunculului
75 Fructul: intensitatea culorii verzi a pedunculului
76 Fructul: marmorarea pedunculului
77 Fructul la maturitatea fiziologică: culoarea principală a epidermei 
78 Fructul la maturitatea fiziologică (copt): intensitatea culorii principale a epidermei 

(numai galbene şi portocalii)
79 Fructul la maturitatea fiziologică: culoarea secundară a epidermei 
80 Fructul la maturitatea fiziologică: tentă verde (numai albe şi crem)
81 Fructul copt: proeminenţa tentei verzi 
82 Fructul copt: culoarea pulpei
83 Fructul copt: lignificarea epidermei
84 Fructul copt: structura pulpei
85 Sămânţa: mărimea
86 Sămânţa: forma
87 Sămânţa: tegumentul
88 Sămânţa: aspectul tegumentului
89 Sămânţa: culoarea tegumentului

2.12.6. PEPENE GALBEN - Cucumis melo L.

Pentru  efectuarea testului  DUS la  pepene  galben,  este  utilizat  protocolul  CPVO-
TP/104/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.



Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 1 plantă străină.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină /6–35 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice  examinate în  protocolul CPVO-TP/104/2 sunt prezentate mai 
jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 104/2)

1 Plantula: lungimea hipocotilului (stadiul de prima frunza adevărată)
2 Plantula: dimensiunea cotiledoanelor 
3 Plantula: culoarea verde a cotiledoanelor 
4 Limbul frunzei : mărimea
5 Limbul frunzei: culoarea verde
6 Limbul frunzei: dezvoltarea lobilor
7 Limbul frunzei: lungimea lobului terminal
8 Limbul frunzei: dentiţia marginii
9 Limbul frunzei: gofrarea

10 Peţiolul: portul (la stadiul de 3 frunze adevărate)
11 Peţiolul: lungimea
12 Inflorescenta: expresia sexului
13 Fructul tânăr: nuanţa culorii verzi de pe epidermă
14 Fructul tânăr: intensitatea culorii verzi de pe epidermă
15 Fructul tânăr: densitatea punctelor
16 Fructul tânăr: mărimea punctelor
17 Fructul tânăr: contrastul culorii punctelor faţă de culoarea de fond
18 Fructul tânăr: evidenţierea coloraţiei şanţurilor
19 Fructul tânăr: intensitatea coloraţiei şanţurilor
20 Fructul tânăr: lungimea peduncului
21 Fructul tânăr: grosimea peduncului la 1 cm de inserţie pe fruct
22 Fructul tânăr: mărimea zonei foarte închise în apropierea peduncului
23 Fructul: schimbarea culorii epidermei de la fructul tânăr la fructul matur
24 Fructul: lungimea
25 Fructul: diametrul
26 Fructul: raportul lungime/diametru
27 Fructul: poziţia diametrului maxim
28 Fructul: forma secţiunii longitudinale
29 Fructul: culoarea de bază a epidermei la maturitate
30 Fructul: intensitatea culorii de bază a epidermei la maturitate
31 Fructul: nuanţa culorii de bază a epidermei
32 Fructul: densitatea punctelor
33 Fructul: mărimea punctelor
34 Fructul: culoarea punctelor
35 Fructul: intensitatea culorii punctelor
36 Fructul: densitatea petelor
37 Fructul: mărimea petelor
38 Fructul: negii
39 Fructul: fermitatea fixării peduncului la maturitate
40 Fructul: forma bazei



41 Fructul: forma apexului
42 Fructul: dimensiunea cicatricii punctului pistilar
43 Fructul: şanţuri
44 Fructul: lăţimea şanţurilor
45 Fructul: adâncimea şanţurilor
46 Fructul: culoarea şanţurilor
47 Fructul: aspectul reticulat al suprafeţei (ridarea)
48 Fructul: formarea stratului suberificat (broderia)
49 Fructul: grosimea stratului suberificat
50 Fructul: repartizarea stratului suberificat (desenul broderiei)
51 Fructul: densitatea stratului suberificat
52 Fructul: ritmul schimbării culorii epidermei de la maturitate la supramaturare
53 Fructul: grosimea pulpei în secţiune longitudinală în zona de mijloc
54 Fructul: culoarea de bază a pulpei

Numai soiuri cu culoarea principală a pulpei portocalie
55 Fructul: intensitatea culorii portocalii a pulpei

Numai soiuri cu culoarea principală a pulpei albă, alb-verzuie, verde, alb-gălbuie
56 Fructul: coloraţia secundară somon a pulpei

Numai soiuri cu schimbarea culorii epidermei de la maturitate la supramaturare
57 Fructul la supramaturare: nuanţa culorii epidermei

Numai soiuri cu schimbarea culorii epidermei de la maturitate la supramaturare, de 
58 Fructul la supramaturare: intensitatea culorii galbene a epidermei
59 Sămânţa: lungimea
60 Sămânţa: lăţimea
65 Sămânţa: forma
61 Sămânţa: culoarea

Numai soiuri cu sămânţa de culoare galben-crem
62 Sămânţa: intensitatea culorii
63 Epoca de înflorire masculă
64 Epoca de înflorire femelă
65 Epoca maturităţii de recoltare
66 Durata de păstrare a fructului în raft
67 Rezistenţa la Fusarium oxysporum f. sp. melonis rasa 0, 1, 2
70 Rezistenţa la Fusarium oxysporum f. sp. melonis rasa 1-2
71 Rezistenţa la Sphaerotheca fuliginea 
72 Rasa 1, 2, 5
75 Rezistenţa la Erysiphe cichoracearum 
76 Rasa 1
77 Rezistenţa la colonizarea cu Aphis gossypii
78 Rezistenţa la virusul mozaic galben al dovlecelului (ZYMV) rasa F
79 Rezistenţa la virusul pătării inelare de la papaya (PRSV)
80 Rasa GVA
81 Rasa E2
82 Rezistenţa la virusul pătării necrotice a pepenelui moscat (MNSV)
83 Rasa E8
84 Rezistenţa la virusul mozaic al castravetelui

2.12.7. PEPENE VERDE - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pentru efectuarea testului DUS la pepene verde, este utilizat protocolul   CPVO-TP/142/1.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 20 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.



Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 20 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante stăine /19-41 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/142/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 142/1)

1 Ploidia
2 Cotiledonul: forma
3 Cotiledonul: mărimea 
4 Cotiledonul: intensitatea culorii verzi 
5 Cotiledonul: pătarea
6 Planta:  lungime internod
7 Limbul frunzei: lungimea (la a 3-a frunză complet dezvoltată)
8 Limbul frunzei: lăţimea 
9 Limbul frunzei: raport L/l 

10 Limbul frunzei: culoarea
11 Limbul frunzei: intensitatea culorii
12 Limbul frunzei: gradul de lobare principală a marginii 
13 Limbul frunzei: gradul de lobare secundară a marginii
14 Limbul frunzei: gofrarea (la a 10-15-a frunză)
15 Limbul frunzei: marmorarea
16 Peţiolul: lungimea
17 Ovarul: mărimea (în timpul înfloririi)
18 Ovarul: pubescenţa
19 Fructul: greutatea
20 Fructul: forma în secţiune longitudinală
21 Fructul: culoarea de fond a epidermei
22 Fructul: stratul de ceară
23 Fructul: intensitatea culorii verzi a epidermei
24 Fructul: mărimea inserţiei pedunculare
25 Fructul: depresiunea la bază
26 Fructul: forma părţii apicale
27 Fructul: depresiunea la vârf
28 Fructul: mărimea zonei pistilare
29 Fructul: distribuirea canelurilor (şanţuri)
30 Fructul: gradul de canelare
31 Fructul: dungarea
32 Fructul: tipul dungării
33 Fructul: intensitatea culorii verzi a dungilor
34 Fructul: lăţimea dungilor
35 Fructul: intensitatea marmorării
36 Fructul: grosimea pericarpului
37 Fructul: culoarea principală a miezului
38 Fructul: intensitatea culorii principale a miezului
39 Fructul: numărul de seminţe
40 Sămânţa: mărimea
41 Sămânţa: culoarea de fond a tegumentului
42 Sămânţa: culoarea secundară a tegumentului
43 Sămânţa: tip de repartizare a culorii secundare pe tegument
44 Sămânţa: suprafaţa culorii secundare în raport cu cea de 

bază



45 Sămânţa: petele hilului
46 Epoca de înflorire femelă (50% plante cu o floare)
47 Rezistenţa la Fusarium ox. sp. Niveum Rasa 0, 1, 2
48 Rezistenţa la Colletotrichum lagenarium

2.12.8. BROCCOLI - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa 
Duch.

Pentru efectuarea testului DUS la broccoli, este utilizat protocolul CPVO-TP/151/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante stăine/ 36 - 82 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/151/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 151/2)

1 Planta: numărul de tulpini
2 Planta: înălţimea (la maturitatea de recoltare)
3 Frunza: portul (la începutul formării căpăţânilor)
4 Frunza: lungimea (inclusiv peţiolul)
5 Frunza: lăţimea
6 Frunza: numărul de lobi
7 Limbul frunzei: culoarea
8 Limbul frunzei: intensitatea culorii
9 Limbul frunzei: coloraţia antocianică

10 Limbul frunzei: ondulaţia marginii
11 Limbul frunzei: dentiţia marginii
12 Limbul frunzei: gofrarea
13 Peţiolul: coloraţia antocianică
14 Peţiolul: lungimea
15 Căpăţâna (inflorescenţa): lungimea ramificaţiei de la bază
16 Căpăţâna (inflorescenţa): mărimea
17 Căpăţâna (inflorescenţa): forma în secţiune longitudinală
18 Căpăţâna (inflorescenţa): culoarea
19 Căpăţâna (inflorescenţa): intensitatea culorii
20 Căpăţâna (inflorescenţa): coloraţia antocianică
21 Căpăţâna (inflorescenţa): intensitatea coloraţiei antocianice
22 Căpăţâna (inflorescenţa): proeminenţe
23 Căpăţâna (inflorescenţa): granularea
24 Căpăţâna (inflorescenţa): fermitatea
25 Căpăţâna (inflorescenţa): bractei
26 Planta: căpăţâni (inflorescenţe) secundare 



27 Planta: proeminenţa secundară la căpăţâni
28 Floarea: culoarea
29 Floarea: intensitatea culorii galbene
30 Perioada maturităţii de recoltare (la 50% din plante)
31 Perioada începerii înfloritului (50% din plante cu cel puţin 10% 

flori)
32 Androsterilitatea

2.12.9. CONOPIDĂ - Brassica oleracea convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Pentru efectuarea testului DUS la conopidă, este utilizat protocolul CPVO-TP/045/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante stăine/ 60 plante acceptate).Pentru hibrizii 
simplii, se acceptă o populaţie standard de 3% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 
95%. În cazul unui eşantion de 60 de plante, sunt permise 4 plante consangvinizate de bază. 

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/045/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 045/2)

1 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Planta: înălţimea (în momentul recoltării)
3 Tulpina exterioară (piciorul): lungimea (până la inserţia 

primei frunze)
4 Frunza: portul
5 Frunza: lungimea
6 Frunza: lăţimea
7 Frunza: forma
8 Frunza: lobarea
9 Frunza: culoarea cu pruina (ceara) prezentă

10 Frunza: intensitatea culorii 
11 Frunza: secţiunea transversală a nervurii mediane în 1/3 

inferioară
12 Frunza: răsucirea vârfului
13 Frunza: forma în secţiune transversală
14 Frunza: gofrarea
15 Frunza: distribuirea gofrărilor
16 Frunza: cutarea în apropierea nervurii principale
17 Frunza: ondulaţia marginii
18 Căpăţâna: acoperirea cu frunze interioare
19 Căpăţâna: înălţimea
20 Căpăţâna: diametrul



21 Căpăţâna: forma în secţiune longitudinală
22 Căpăţâna: curbura vârfului
23 Căpăţâna: culoarea
24 Căpăţâna: relieful (aspect buchete)
25 Căpăţâna: granulaţia
26 Căpăţâna: coloraţia antocianică după maturitatea de 

recoltare
27 Floarea: culoarea
28 Precocitatea (cultura specifică) 50% la maturitatea de 

recoltare
29 Androsterilitatea

2.12.10. VARZĂ ALBĂ - Brassica oleracea L. var. capitata f . alba D.C.

Pentru efectuarea testului DUS la varză albă şi roşie, este utilizat protocolul CPVO-
TP/48/2. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 40 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 40 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante străine/ 36 - 82 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/48/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 48/2)   

1 Planta: înălţimea
2 Planta: diametrul maxim (inclusiv frunzele exterioare)
3 Planta: lungimea tulpinii exterioare (piciorul)
4 Planta: portul frunzelor exterioare
5 Frunza exterioară: mărimea
6 Frunza exterioară: forma limbului
7 Frunza exterioară: profilul feţei superioare a limbului
8 Frunza exterioară: gofrarea
9 Frunza exterioară: mărimea gofrărilor

10 Frunza exterioară: încreţirea (varza creaţă) 
11 Frunza exterioară: culoarea (cu pruina)
12 Frunza exterioară: intensitatea culorii
13 Frunza exterioară: tenta verde difuză (varza roşie)
14 Frunza exterioară: pruina



15 Frunza exterioară: ondulaţia marginii
16 Frunza exterioară: răsfrângerea marginii
17 Căpăţâna: forma în secţiune longitudinală
18 Căpăţâna: forma bazei în secţiune longitudinală
19 Căpăţâna: lungimea
20 Căpăţâna: diametrul
21 Căpăţâna: poziţia diametrului maxim
22 Căpăţâna: acoperirea
23 Căpăţâna: răsfrângerea marginii la frunzele acoperitoare
24 Căpăţâna: culoarea frunzei acoperitoare
25 Căpăţâna: intensitatea culorii frunzei acoperitoare
26 Numai varza albă şi creaţă

Căpăţâna: coloraţia antocianică a frunzelor acoperitoare
27 Căpăţâna: culoarea internă
28 Căpăţâna: intensitatea culorii interne (varza roşie)
29 Căpăţâna: densitatea
30 Căpăţâna: structura internă
31 Căpăţâna: lungimea coceanului 
32 Epoca maturităţii de recoltare
33 Epoca de crăpare a căpăţânii după maturitate
34 Sterilitate masculă
35 Rezistenţa la Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans 

rasa1

2.12.11. GULIE - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. 
gongylodes

Pentru efectuarea testului DUS la gulie, este utilizat protocolul  CPVO-TP/064/1. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se 
abat  de la  tipul  soiului.  În  cazul  mărimii  eşantionului  de  60 plante se acceptă  3 plante 
străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante străine/ 36 - 82 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/064/1 sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 064/1)   

1 Plantula: coloratia antocianica a cotiledoanelor
2 Plantula: intensitatea coloratiei verde a cotiledoanelor
3 Petiolurile: incrucisarea



4 Petiolul: lungimea
5 Petiolul: grosimea(la mijloc)
6 Petiolul: portul
7 Limbul frunzei: portul
8 Limbul frunzei: lungimea
9 Limbul frunzei: latimea
10 Limbul frunzei: forma varfului
11 Limbul frunzei: inciziile pana la nervura principala(partea inferioara a frunzei)
12 Limbul frunzei: numarul de incizii a marginii(partea superioara a frunzei)
13 Limbul frunzei: adancimea inciziilor marginii(partea superioara a frunzei)
14 Limbul frunzei: forma in sectiune transversala
15 Limbul frunzei: basicarea
16 Limbul frunzei: pruinarea
17 Limbul frunzei: tenta culoare verde
18 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
19 Gulia: numarul de frunze interioare
20 Gulia: culoarea epidermei
21 Gulia: forma(in sectiune longitudinala)
22 Gulia: forma varfului
23 Maturitatea de recoltare

2.12.12. RIDICHI DE LUNĂ - Raphanus sativus L.

Pentru  efectuarea testului  DUS  la  ridichi  de  lună este  utilizat  protocolul  CPVO-
TP/064/1. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 200 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 200 plante se acceptă 5 plante străine. 

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/064/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 064/1)

1 Ploidia
2 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
3 Cotiledon: mărimea
4 Foliajul: lăţimea prinderii de colet
5 Frunza: portul
6 Frunza: lungimea
7 Limbul frunzei: forma
8 Limbul frunzei: forma vârfului
9 Limbul frunzei: nuanţa culorii verzi

10 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi



11 Limbul frunzei: număr de lobi
12 Limbul frunzei: inciziile marginii
13 Limbul frunzei: profunzimea inciziilor marginii
14 Limbul frunzei: pubescenţa
15 Peţiolul: coloraţia antocianică
16 Peţiolul: intensitatea coloraţiei antocianice
17 Ridichea: grosimea
18 Ridichea: lăţimea rădăcinii (pivotului)
19 Ridichea: forma
20 Ridichea: forma coletului
21 Ridichea: forma bazei
22 Ridichea: culoarea epidermei
23 Ridichea: culoarea părţii superioară
24 Ridichea: expresia culorii roşii a părţii superioare
25 Numai ridichi cu culoarea roşie în partea superioară 

Ridichea: intensitatea culorii roşie în partea superioară
26 Numai ridichi bicolore: 

Ridichea: proporţia vârfului alb
27 Ridichea: grosimea cortexului
28 Ridichea: culoarea pulpei
29 Perioada maturităţii de recoltare
30 Ridichea : tendinţa de dospire

2.12.13. RIDICHI DE VARĂ ŞI DE IARNĂ - Raphanus sativus L.var. niger (Mill.) S. 
Kerner

Pentru  efectuarea testului  DUS la  ridichi  de  vară şi  iarnă,  este  utilizat  protocolul 
UPOV- TG/63/6. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 90 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 90 plante se acceptă 6 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul UPOV-  TG/63/6  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

1 Ploidia
2 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
3 Cotiledon: forma
4 Cotiledon: mărimea
5 Foliajul: număr de frunze dezvoltate complet
6 Frunza: portul
7 Frunza: lungimea
8 Limbul frunzei: forma
9 Limbul frunzei: nuanţa culorii verzi

10 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
11 Limbul frunzei: lobarea



12 Limbul frunzei: număr de lobi
13 Limbul frunzei:mărimea limbului terminal
14 Limbul frunzei: profunzimea inciziilor marginii
15 Peţiolul: coloraţia antocianică
16 Ridichea: lungimea
17 Ridichea: grosimea
18 Ridichea: forma
19 Ridichea: forma coletului
20 Ridichea: forma vârfului
21 Ridichea: culoarea epidermei
22 Numai soiuri albe:culoarea verde a coletului
23 Ridichea: culoraţia antocianică
24 Ridichea: concentraţia pe suprafaţă a crestelor
25 Ridichea: culoarea pulpei
26 Perioada maturităţii de recoltare
27 Ridichea : tendinţa de dospire

2.12.14. CEAPĂ - Allium cepa L.

Pentru efectuarea testului DUS la ceapă, este utilizat protocolul CPVO-TP/046/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 200 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 200 plante se acceptă 5 plante străine.
Soiul  candidat  poate fi  suficient  de omogen în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte  numărul  de  plante  acceptate  (2  plante  străine/  40  plante  acceptate,  3  plante 
stăine/ 100 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/046/2 sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului CPVO-TP 046/2)

1 Planta: numărul de frunze pe tulpina falsă
2 Foliajul: portul
3 Foiajul: ceruirea (pruina)
4 Foliajul: intensitatea culorii verzi
5 Foliajul: îndoirea
6 Frunza: lungimea (numai soiuri de ceapă)
7 Frunza: diametrul
8 Tulpina falsă: lungimea (în sus până la frunza verde principală)
9 Tulpina falsă: diametrul (la punctul de mijloc al lungimii)

10 Bulbul: tendinţa de separare în bulbil (numai soiuri propagate prin 
sămânţă) 

11 Bulbul: tendinţa de separare în bulbil 



12 Bulbul: mărimea
13 Bulbul: înălţimea
14 Bulbul: diametrul
15 Bulbul: raport înălţime/diametru
16 Bulbul/bulbil: poziţia diametrului maxim
17 Bulbul/bulbil: grosimea gâtului
18 Bulbul/bulbil: forma generală (în secţiune longitudinală)
19 Bulbul: forma vârfului (în secţiune longitudinală)
20 Bulbul/bulbil: forma bazei 
21 Bulbul/bulbil: aderenţa epidermei uscate după recoltare
22 Bulbul/bulbil: grosimea epidermei uscate
23 Bulbul/bulbil: culoarea de bază a epidermei uscate
24 Bulbul/bulbil: intensitatea culorii de bază a epidermei uscate
25 Bulbul/bulbil: nuanţa culorii epidermei uscate (în plus faţă de 

culoarea de bază)
26 Bulbul/bulbil: coloraţia epidermei membranelor suculente
27 Bulbul/bulbil: numărul de muguri pe disc
28 Bulbul: conţinutul în substanţă uscată
29 Tendinţa de boltire la experienţele semănate în primăvară
30 Perioada de început al boltirii la experienţele semănate în 

primăvară
31 Tendinţa de boltire la experienţele semănate în toamnă
32 Perioada de început al boltirii la experienţele semănate în toamnă
33 Epoca maturităţii de recoltare pentru experienţele semănate în 

toamnă (foliajul căzut la 80% plante)
34 Epoca maturităţii de recoltare pentru experienţele semănate în 

primăvară
35 Perioada de înmugurire pe durata păstrării
36 Androsterilitatea

2.12.15. USTUROI Allium sativum L.

Pentru  efectuarea testului  DUS la  usturoi,  este  utilizat  protocolul  CPVO-TP/162/1.Durata 
minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de creştere. 
Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (1 plantă stăină/  6-35  plante acceptate,  2  plante 
stăine /36-82 plante acceptate, 3 plante străine /83-137 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/162/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 162/1)   



1 Planta: densitatea frunzelor
2 Planta: portul
3 Frunza: culoarea verde
4 Frunza: pruina
5 Frunza: lungimea (cea mai lungă frunză)
6 Frunza: lăţimea 
7 Frunza: forma în secţiune transversală
8 Tulpina falsă: intensitatea pigmentaţiei antocianice la bază
9 Tulpina falsă: largimea la bază

10 Tulpina falsa: lăstarii florali
11 Lastarii florali: curbura
12 Lastarii florali: lungimea
13 Lastarii florali: prezenţa bulbililor de-a lungul axei
14 Bulbul: mărimea
15 Bulbul: forma în secţiune longitudinală
16 Bulbul: forma în secţiune transversală
17 Bulbul: pozitia bulbililor la extremitatea bulbului
18 Bulbul: poziţia discului radicular
19 Bulbul: forma bazei
20 Bulbul: compactitatea bulbililor
21 Bulbul: culoarea de fond a tunicilor exterioare uscate
22 Bulbul: striuri antocianice pe tunicile exterioare uscate
23 Bulbul: aderenţa tunicilor exterioare uscate
24 Bulbul: grosimea tunicilor exterioae uscate
25 Bulbul: numărul de bulbili
26 Bulbul: distribuţia bulbililor
27 Bulbul: bulbili externi
28 Bulbilul: mărimea
29 Bulbilul: culoarea tunicii
30 Bulbilul: intensitatea culorii tunicii
31 Bulbilul: striuri antocianice la tunica exterioară
32 Bulbilul: culoarea pulpei
33 Epoca maturităţii de recoltare (30% din plante cu foliajul 

căzut)
34 Sfârsitul latenţei bulbililor (pornirea în vegetaţie)

2.12.16. PRAZ - Allium porrum L.

Pentru efectuarea testului DUS la praz, este utilizat protocolul CPVO-TP/085/2.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 200 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate  de acceptare de cel  puţin  95% pentru  hibrizii  în  cruce şi  pentru soiurile  cu 
înmulţire vegetativă o populaţie standard de 1% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 
95%. Soiul candidat poate fi suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor stăine 
nu  depăşeşte  numărul  de  plante  acceptate  (7  plante  străine/200  plante  acceptate) 
respectiv(2 plante stăine/ 60 plante acceptate la soiurile cu înmulţire vegetativă).
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului.În cazul mărimii eşantionului de 200 plante se acceptă 5 plante străine .



Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/085/2  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO-TP/085/2)   

Nr. Specificare
1 Planta: inaltimea
2 Planta: lungimea
3 Planta: densitatea frunzelor
4 Foliajul: portul
5 Limbul frunzei: lungimea cea mai lunga a limbului
6 Limbul frunzei: latimea
7 Limbul frunzei:  culoarea
8 Limbul frunzei: intensitatea culorii
9 Limbul frunzei: coloratia antocianica
10 Limbul frunzei: pruina
11 Limbul frunzei: canelarea
12 Tulpina: lungimea
13 Tulpina: diametrul
14 Tulpina: raportul lungime/diametru
15 Tulpina: formarea bulbului
16 Tulpina: ingustarea catre baza
17 Numai pentru soiuri cu multiplicare vegetativa
 Floarea: sterilitatea mascula

2.12.17. CIMBRU - Satureja hortensis L.

Pentru efectuarea testului DUS la cimbru este utilizat protocolul UPOV- TG190/1. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 3 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Dacă distinctivitatea şi / sau uniformitatea nu pot fi examinate într-un singur ciclu de creştere, 
testul trebuie să fie extins la un al doilea ciclu de creştere.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul UPOV-TG190/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  



CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV-TG 190/1)

1 Planta: portul la înflorire
2 Planta: înălţimea
3 Planta: diametrul
4 Foliajul: densitatea 
5 Tulpina: lungimea
6 Tulpina: grosimea
7 Tulpina: repartizarea frunzelor
8 Tulpina: poziţia inflorescenţelor
9 Tulpina: densitatea florilor

10 Tulpina: lungimea părţii florifere
11 Frunza: forma
12 Frunza: lungimea
13 Frunza: lăţimea la partea bazală
14 Frunza: raport L/l
15 Frunza: proeminenţa nervurilor pe faţa inferioară
16 Frunza: panaşarea (multicolorarea)
17 Frunza: culoarea principală
18 Frunza: intensitatea culorii principale
19 Floarea: mărimea
20 Floarea: culoarea petalei
21 Floarea: lungimea stilului
22 Floarea: culoarea principală a stilului
23 Stilul: zona mai intens colorată
24 Epoca de început înflorire
25 Planta: androsterilitatea

2.12.18. LEUŞTEAN- Levisticum officinale W.D.J.Koch.

Pentru efectuarea testului DUS la leuştean, este utilizat ghidul naţional.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.
Se folosesc observaţii vizuale şi se determină plantele atipice.Mărimea eşantionului pentru 
leuştean este de 100 plante şi se acceptă 3 plante străine. 

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile morfologice  examinate în  ghidul naţional sunt prezentate în tabelul de mai 
jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului naţional)

1 Plantula: coloraţia antocianică a hipocotilului
2 Plantula: intensitatea coloraţiei antocianice
3 Peţiol : coloraţia antocianică
4 Peţiol : lungimea
5 Rozeta : numărul de frunze
6 Frunza: lungimea (inclusiv peţiolul)
7 Foliola : forma



8 Foliola : vârful
9 Foliola: marginea

10 Foliola: intensitatea inciziilor
11 Foliola: aspectul feţei superioare
12 Foliola: culoarea feţei superioare
13 Foliola: culoarea feţei inferioare
14 Foliola: strălucirea
15 Foliola: intensitatea strălucirii
16 Nervura: fineţea
17 Nervura: culoarea
18 Planta: înălţimea la înflorit
19 Planta: înălţimea (la recoltare)
20 Inflorescenţa: mărimea
21 Sămânţa: mărimea
22 Rezistenţa la Septoria levistici
23 Erysiphe umbeliferarum
24 Cercosporioza sp.

2.12.19. MĂRAR - Anethum graveolens L. 

Pentru efectuarea testului DUS la mărar este utilizat protocolul UPOV- TG165/3. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 100 plante se acceptă 3 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul UPOV-  TG165/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV – TG 165/3)

1 Planta tânără: coloraţia antocianică
2 Planta tânără: poziţia frunzelor (a 3-5 frunză)
3 Planta: densitatea frunzelor
4 Planta: numărul ramificaţiilor primare
5 Planta: înălţimea la plin înflorit
6 Tulpina : lungimea tulpinii principale
7 Tulpina : diametrul (în 1/3 mijlocie)
8 Tulpina : nuanţa albastră
9 Tulpina : intensitatea culorii verzi

10 Tulpina: pruina
11 Frunza: forma
12 Frunza: densitatea segmentelor 
13 Frunza: lăţimea segmentelor
14 Frunza: lungimea
15 Frunza: lăţimea
16 Frunza: nuanţa albastră
17 Frunza: intensitatea culorii verzi



18 Frunza: pruina
19 Umbela principală: diametrul
20 Umbela principală: număr de pedunculi
21 Epoca de apariţie a umbelei principale
22 Epoca de început înflorit (80% plante cu umbelă)

2.12.20. PĂTRUNJEL - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

Pentru efectuarea testului DUS la pătrunjel, este utilizat protocolul   CPVO-TP/136/1.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului pentru pătrunjel frunze la 60 plante  se acceptă 
3 plante străine şi în cazul rădăcinii de pătrunjel la 160 plante se acceptă 6 plante străine.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (3 plante străine /42 –69 plante acceptate, 6 plante 
stăine /132–165 plante acceptate).
Stabilitatea  soiului   candidat  este considerată ca suficientă,  atunci  când nu există nici  o 
dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/136/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului CPVO – TP 136/1)

1 Planta: înălţimea
2 Planta: lăţimea
3 Planta: densitatea foliajului
4 Planta : număr de frunze
5 Frunza : poziţia
6 Limbul frunzei: încreţirea limbului
7 Limbul frunzei: intensitatea încreţirii
8 Planta : aspectul buchetului foliar (numai soiuri creţe)
9 Limbul frunzei: porţiuni din lob răsfrânte în sus

10 Limbul frunzei: lungimea
11 Limbul frunzei: lăţimea
12 Limbul frunzei: raport lungime/lăţime
13 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
14 Foliola: forma
15 Limbul frunzei:distanţa între prima şi a doua pereche de foliole
16 Foliola: ondulaţia marginii
17 Peţiolul: lungimea
18 Peţiolul: grosimea



19 Peţiolul: coloraţia antocianică
20 Rădăcina: îngroşarea rădăcinii principale
21 Pătrunjel: lungimea (la pătrunjel de rădăcină)
22 Pătrunjel: lăţimea (la pătrunjel de rădăcină)
23 Pătrunjel : raport lungime/grosime
24 Pătrunjel: ramificarea (la pătrunjel de rădăcină)

2.12.21. ŞOVÂRF - Origanum vulgare L.

Pentru efectuarea testului DUS la şovârf este utilizat ghidul naţional .
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 100 plante se acceptă 3 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile morfologice  examinate în  ghidul naţional sunt prezentate în tabelul de mai 
jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului naţional)   

1 Planta: forma plantei
2 Planta: înălţimea totală
3 Planta: densitatea
4 Tulpina: coloraţia antocianică
5 Tulpina: intensitatea coloraţiei antocianice
6 Tulpina: pilozitatea
7 Tija floriferă: număr de lăstari floriferi (la plin înflorit)
8 Limbul frunzei: forma
9 Limbul frunzei: lungimea

10 Limbul frunzei: lăţimea
12 Limbul frunzei: pigmentaţia antocianică pe faţa 
13 Limbul frunzei: intensitatea pigmentaţiei antocianice 
14 Limbul frunzei: distribuţia pigmentaţiei antocianice
15 Numai varietăţi fără antocian  Limbul frunzei: culoarea 
16 Limbul : luciul
17 Limbul: gofrarea
18 Limbul: forma în secţiune transversală
19 Limbul: dentiţia marginii
20 Limbul: profunzimea dentiţiei
21 Limbul frunzei: ondulaţia marginii limbului
22 Peţiolul: lungimea
23 Tulpina floriferă: lungimea medie a internodurilor 
24 Tulpina floriferă: lungimea totală (la sfârşitul înfloririi)
25 Tulpina floriferă: pilozitatea bracteelor
26 Floarea: culoarea corolei
27 Floarea: culoarea stilului
28 Perioada de înflorire (10% plante înflorite)

2.12.22.MORCOV - Daucus carota L.



Pentru efectuarea testului DUS la morcov, este utilizat protocolul CPVO-TP/049/3.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 400 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la  tipul  soiului.  În  cazul  mărimii  eşantionului  de  400  plante se  acceptă  13  plante 
străine.Soiul candidat poate fi suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor stăine 
nu depăşeşte numărul de plante acceptate.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/049/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO-TP/049/3)   

1 Foliajul: marimea insertiei
2 Frunza: portul
3 Frunza: lungimea (inclusiv petiolul)
4 Frunza: diviziunea
5 Frunza: intensitatea culorii verzi
6 Frunza: coloratia antocianica a petiolului
7 Morcovul : lungimea
8 Morcovul: latimea
9 Morcovul: raport latime/lungime
10 Morcovul : forma in sectiune longitudinala
11 Morcovul : forma umeratiei
12 Morcovul: varful
13 Morcovul: culoarea exterioara
14 Morcovul: intensitatea culorii exterioare
15 Morcovul: coloratia antocianica in epiderma umeratiei
16 Morcovul: extinderea culorii verzi in epiderma umeratiei
17 Morcovul: crestarea suprafetei (inelare)
18 Morcovul: diametrul inimii in raport cu diametrul total
19 Morcovul: culoarea inimii
20 Morcovul: intensitatea culorii inimii
21 Morcovul: culoarea cortexului (intre epiderma si cilindrul central)
22 Morcovul: intensitatea culorii cortexului
23 Morcovul: culoarea inimii in raport cu culoarea cortexului
24 Morcovul: coloratia verde in interiorul partii de sus (in sectiune

longitudinala)
25 Morcovul: iesirea deasupra solului
26 Numai varietati cu varf rotunjit Morcovul: perioada de rotunjire a

varfului
27 Morcovul: perioada de colorare a varfului
28 Planta: tendinta de boltire
29 Planta: inaltimea la inflorire (umbela principala)



30 Planta: proportia de plante mascule sterile
31 Planta: tipul sterilitatii mascule

2.12.23. PĂSTÂRNAC - Pastinaca sativa L.

Pentru efectuarea testului DUS la păstârnac, este utilizat protocolul CPVO-TP/218/1. 
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 200 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului.În cazul mărimii eşantionului de 200 plante se acceptă 7 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/218/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO-TP/218/1)   

1 Foliajul: portul
2 Foliajul: intensitatea culorii verzi
3 Foliajul: luciul
4 Foliajul: latimea bazei frunzelor bazale in partea superioara
5 Foliajul: basicarea
6 Frunza: lungimea
7 Frunza: latimea
8 Frunza: distanta de la portiunea cea mai lata pana la varf
9 Frunza: diviziunea
10 Foliola: diviziunea
11 Foliola: dentitia marginii
12 Foliola: marimea
13 Petiolul: intensitatea coloratiei antocianice
14 Petiolul: lungimea
15 Radacina: lungimea
16 Radacina: latimea
17 Radacina: distanta de la punctul cel mai lat pana la partea superioara
18 Radacina: forma
19 Radacina: adancimea depresiunii  la partea superioara
20 Radacina: latimea depresiunii  la partea superioara
21 Radacina: culoarea exterioara
22 Radacina: suprafata
23 Radacina: latimea inimii
24 Radacina: culoarea interioara

2.12.24. ŢELINĂ RĂDĂCINĂ - Apium graveolens L. var rapaceum (Mill.) Gaud

Pentru efectuarea testului DUS la ţelina de rădăcină, este utilizat protocolul     CPVO-
TP/074/1.



Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului.În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/074/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO-TP/074/1)   

1 Planta: inaltimea
2 Foliajul: pozitia
3 Foliajul: numarul de frunze
4 Foliajul: diametrul petiolului la insertia radacinii tuberizate (telinei)
5 Foliajul: culoarea verde a frunzei interioare
6 Foliajul: culoarea verde in plina dezvoltare a frunzelor
7 Frunza: lungimea (inclusiv petiolul)
8 Limbul frunzei: lungimea
9 Limbul frunzei: distanta intre prima si a doua pereche de foliole
10 Petiolul: lungimea
11 Petiolul: latimea
12 Petiolul: coloratia antocianica
13 Limbul frunzei: marimea foliolei terminale
14 Foliola: forma marginii varfului
15 Foliola: densitatea inciziilor marginii
16 Foliola: distanta intre lobi
17 Radacina tuberizata(telina): marimea
18 Radacina tuberizata (telina): protuberante (umflaturi)
19 Radacina tuberizata (telina): culoarea principala a epidermei
20 Numai pentru soiurile cu culoarea principala bruna 
21 Radacina tuberizata (telina): insertia radacinilor
22 Radacina tuberizata (telina): numar de radacini
23 Radacina tuberizata (telina): grosimea radacinilor
24 Radacina tuberizata (telina): forma in sectiune longitudinala
25 Radacina tuberizata (telina): culoarea pulpei
26 Radacina tuberizata(telina): cavitatea interioara
27 Radacina tuberizata (telina): spongiozitatea (poros si elastic)
28 Radacina tuberizata (telina): pete ruginii in pulpa (interior)

2.12.25. SALATĂ - Lactuca sativa L.



Pentru  efectuarea testului  DUS  la  salată, este  utilizat  protocolul  CPVO-TP 
013/4.Durata  minimă  a  testului  este  de  2  cicluri  de  vegetaţie  independente,  în  condiţii  
normale de creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.
Soiul  candidat poate fi  suficient de omogen, în cazul în care numărul plantelor  stăine nu 
depăşeşte numărul de plante acceptate (2 plante străine /36-82 plante acceptate).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP 013/4  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 013/4)   

1 Sămânţa: culoarea 
2 Plantula: coloraţia antocianică
3 Frunza: portul la stadiul de 10-12 frunze
4 Limbul frunzei: diviziunea 
5 Planta: diametrul
6 Planta: formarea căpăţânii
7 Numai soiuri cu căpăţâna închisă

Căpăţâna: gradul de învelire a frunzelor în partea superioară
8 Căpăţâna: densitatea
9 Căpăţâna: mărimea

10 Numai soiuri de seră cu căpăţâna untoasă
Căpăţâna: închiderea la bază

11 Căpăţâna: forma în secţiune longitudinală
12 Frunza: grosimea
13 Frunza: portul la maturitatea de recoltare (frunzele exterioare de la 

salata de căpăţână sau frunzele mature la salata butaş şi tulpină)
14 Frunza: forma
15 Frunza: forma vârfului limbului
16 Frunza: tenta culorii verzi la frunzele exterioare
17 Frunza: intensitatea culorii frunzelor exterioare
18 Frunza: coloraţia antocianică
19 Frunza: intensitatea coloraţiei 
20 Frunza: distribuirea antocianului
21 Frunza: tipul distribuirii antocianului
22 Frunza: luciul feţei superioare
23 Frunza: gofrarea
24 Frunza: mărimea gofrării
25 Limbul frunzei: gradul de ondulare a marginii
26 Limbul frunzei: inciziile marginii în partea apicală
27 Limbul frunzei: adâncimea inciziilor marginii  în partea apicală



28 Limbul frunzei: densitatea inciziilor  marginii la partea apicală
29 Numai soiuri care au inciziile marginii frunzei în partea apicală

Limbul frunzei: tipul inciziilor în partea apicală
30 Limbul frunzei: nervaţiunea
31 Planta: înălţimea (plantă înflorită)
32 Planta: fasciaţia (la stadiul înfloririi)
33 Planta: intensitatea fasciaţiei (planta înflorită)
34 Înmugurirea axilară
35 Perioada maturităţii de recoltare
36 Perioada începerii boltirii în condiţii de zi lungă
37 Rezistenţa la Bremia lactucae
38 Rezistenţa la virusul mozaicului salatei (LMV) Rasa Ls-1
40 Rezistenţa la Nasonovia ribisnigri

2.12.26. SPANAC - Spinacia oleracea L.

Pentru efectuarea testului  DUS la  spanac,  este utilizat  protocolul  CPVO-TP/055/3 
.Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 100 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  2%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 100 plante se acceptă 10 plante străine.
În cazul unui eşantion ce cuprinde 100 plante, numărul maxim al  plantelor străine  permis 
este 5.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/055/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO – TP 55/3)   

1 Sămânţa: ţepi
2 Planta: lungimea cotiledonului
3 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
4 Limbul frunzei: gofrarea
5 Limbul frunzei: lobarea
6 Peţiolul: portul
7 Peţiolul: lungimea
8 Limbul frunzei: portul
9 Limbul frunzei: forma (exclusiv lobii bazali)
10 Limbul frunzei: curbura marginii
11 Limbul frunzei: forma vârfului
12 Limbul frunzei: forma în secţiune longitudinală
13 Planta înflorită: proporţia de plante monoice



14 Planta înflorită: proporţia de plante femele
15 Planta înflorită: proporţia de plante mascule
16 Începutul boltirii (la semănatul de primăvară, 15% plante)
17 Rezistenţa la: Peronospora farinosa f. spinaciae
18 Rezistenţa la CMV (virusul mozaic al castraveţilor) 

2.12.27. LOBODĂ - Atriplex hortensis L.

Pentru  efectuarea testului  DUS la  lobodă,  este  utilizat  ghidul  naţional. Durata  minimă a 
testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de creştere. Testul 
include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul soiului. În cazul mărimii eşantionului de 60 plante se acceptă 2 plante străine.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  3%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
În cazul unui eşantion de 100 plante se acceptă 4 plante atipice la soiuri şi 3 plante atipice la 
hibrizi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile morfologice  examinate în  ghidul naţional sunt prezentate în tabelul de mai 
jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului naţional)   

1 Plantula: lungime cotiledon
2 Plantula: coloraţia antocianică a

hipocotilului
3 Plantula: intensitatea coloraţiei

antocianice
4 Frunza: mărimea (limb)
5 Frunza: forma
6 Frunza: portul
7 Frunza: lungimea
8 Frunza: lăţimea
9 Frunza: curbura marginii
10 Frunza: dinţarea
11 Frunza: forma vârfului
12 Frunza: forma în secţiune longitudinală
13 Frunza: gofrarea
14 Frunza: catifelarea
15 Frunza: culoarea principală
16 Frunza: culoarea secundară
17 Frunza: coloraţia antocianică
18 Frunza: intensitatea coloraţiei

antocianice
19 Frunza: număr la planta tânără
20 Planta: % plante femele
21 Planta: % plante mascule



22 Epoca apariţiei tulpinii florale
23 Începutul înfloritului
24 Epoca maturării seminţelor
25 Planta cu seminţe mature: înălţimea
26 Fruct/sămânţă: mărimea
27 Fruct/sămânţă: culoarea

2.12.28. PORUMB ZAHARAT - Zea mays L.

Pentru efectuarea testului DUS la porumbul zaharat, este utilizat protocolul     CPVO-
TP/002/3.
Durata minimă a testului este de 2 cicluri de vegetaţie independente, în condiţii normale de 
creştere. Testul include un total de 60 plante repartizate în două repetiţii.
Un soi  candidat  poate fi  considerat  distinct  în  cazul  în  care  îndeplineşte  cerinţele  de la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 2100/94.

Distinctivitatea  se stabileşte prin măsurători şi observaţii vizuale ale caracteristicilor 
din protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv 
prin cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  3%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.
Uniformitatea soiului se determină prin numărarea plantelor străine şi a celor care se abat de 
la tipul  soiului.În cazul mărimii  eşantionului  de  40 plante se acceptă  3 plante străine  la 
hibrizii simpli şi liniari respectiv la 60 plante se acceptă 4 plante străine la ceilalţi hibrizi şi 
autopolenizaţi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul CPVO-TP/002/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform protocolului  CPVO-TP/002/3)   

1 Prima frunză: coloraţia antocianică a tecii
2 Prima frunză: forma vârfului
3 Frunza: unghiul între frunză şi tulpină
4 Frunza: poziţia limbului (frunza de 

deasupra ştiuletelui)
5 Tulpina: grad de zig-zag
6 Tulpina: coloraţia antocianică a 

rădăcinilor adventive
7 Panicul: epoca de apariţie a anterelor (pe 1/3 mijlocie a axului principal la

50% plante)
8 Panicul: coloraţia antocianică a glumei (1/3 mijlocie a axului)

9
Panicul: coloraţia antocianică a glumei exclusiv baza (1/3 mijlocie a 
axului)

10
Panicul: coloraţia antocianică a anterelor (1/3 mijlocie a axului primele 
antere
proaspete)

11 Panicul: densitatea inflorescenţelor (1/3 mijlocie a axului)

12 
Panicul: unghiul ramificaţiilor laterale cu  axul principal (1/3inferioară a 
paniculului)

13 
Panicul: poziţia ramificaţiilor laterale(  1/3 inferioară a paniculului faţă de 
axul



principal)
14 Panicul: numărul ramificaţiilor laterale primare
15 Ştiuletele: epoca apariţiei mătăsii  (stigmate la 50% plante)
16 Ştiuletele : coloraţia antocianică a mătăsii
17 Ştiuletele : intensitatea coloraţiei antocianice a mătăsii
18 Frunza : coloraţia antocianică a tecii (la mijlocul plantei)
19 Panicul : lungimea axului principal până  la ramificaţia inferioară
20 Panicul: lungimea axului principal de la ramificaţia inferioară în sus
21 Panicul: lungimea ramificaţiilor laterale

22.1 Planta: lungimea cu panicul (la hibrizi)
22.2 Planta: lungimea cu panicul  (hibrizi şi soiuri)
23 Planta: raport între înălţimea de inserţie a ştiuletelui şi lungimea plantei
24 Frunza: lăţime limb – (de deasupra ştiuletelui)
25 Ştiuletele: lungime peduncul 
26 Ştiuletele: lungime (fără pănuşi)
27 Ştiuletele: diametrul (la mijloc fără pănuşi)
28 Ştiuletele: forma
29 Ştiuletele: numărul de rânduri de boabe
30 Ştiuletele: tipul bobului (1/3 mijlocie a ştiuletelui)
31 Ştiuletele: culoarea vârfului bobului
32 Ştiuletele: culoarea feţei dorsale a bobului
33 Ştiuletele: coloraţia antocianică a glumelor rahisului
34 Ştiuletele: intensitatea coloraţiei antocianice a glumelor rahisului

2.13. POMI FRUCTIFERI ŞI VIŢĂ DE VIE

Testul DUS (distinctivitate, uniformitate, stabilitate), este parte integrantă a procesului de 
înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romania.

Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie.Conform 
principiilor directoare un ciclu de fructificare normală.
Pentru efectuarea testului DUS la pomii fructiferi se vor respecta protocoalele tehnice (TP) 
ale CPVO, cât şi ghidurile tehnice (TG) ale UPOV. 
Pentru speciile  pomicole testările  trebuiesc efectuate în acele condiţii  de cultură care să 
asigure desfăşurarea corectă a examinării  şi care să pună în evidenţă caracterele soiului 
testat.
Se pot folosi parcele separate, destinate una pentru observaţii şi alta pentru măsurători, dacă 
sunt  amplasate în aceleaşi  condiţii  de mediu.Testele se fac într-un singur  loc pe terenul 
aplicantului.Dacă locul respectiv nu permite aprecierea anumitor caractere ale soiului care 
sunt necesare pentru examinarea DUS, se poate stabili încă un loc de testare.
Toate măsurătorile şi numărătorile trebuiesc făcute pe un anumit număr de plante (pomi) şi 
părţi de plantă (pom) diferite pe specii.
Cantităţile minime de material  săditor sunt stabilite conform normelor Uniunii Internaţionale 
pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) şi sunt diferite în funcţie de specie.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%  pentru soiurile rezultate din în crucişare şi o 
normă de populaţie de 2% cu aceeaşi probabilitate de acceptare pentru mutante.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o  dovadă  care  să  indice  că  este  lipsit  de  uniformitate.  Dacă  nu,  stabilitatea  poate  fi 
examinată  fie  cultivând  o  generaţie  în  plus,  fie  examinând  un  nou  material  săditor  şi 
verificând dacă prezintă aceleaşi caractere ca şi materialul săditor iniţial.



Materialul  săditor  furnizat  trebuie  să  fie  liber  total  de  viroze  şi  alte  boli  sau  dăunători 
importanţi.Ca regulă generală, nu trebuie să provină din multiplicarea in-vitro, sau dacă este 
solicitantul trebuie să declare acest fapt.
La livrarea materialului săditor se va da informaţii asupra tuturor tratamentelor efectuate în 
perioada  obţinerii  acestuia  deoarece  unele  tratamente  pot  influenţa  asupra  expresiei 
caracterului soiului. 

2.13.1. CIREŞ - Prunus avium (L.) L.

Pentru efectuarea testului DUS la cireş, este utilizat protocolul UPOV-TG/135/7.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  

În cazul unui eşantion de 6 plante se acceptă 1 plantă străină.
La cireş măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 5 pomi, 10 părţi de plantă 
(câte două pentru fiecare din cei cinci pomi) şi un număr de 30 de fructe tipice culese din cei 
5 pomi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/135/7  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV -TG 135/7)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: portul
3 Pomul: ramificarea
4 Lăstarul: pigmentaţia antocianică a vârfului
5 Lăstarul: pubescenţa vârfului (în timpul creşterii rapide)
6 Ramura de un an: lungimea internodiilor
7 Ramura de un an: numărul de lenticele
8 Ramura de un an
9 Limbul: lungimea

10 Limbul: lăţimea
11 Limbul: raportul lungime/lăţime
12 Limbul: intensitatea culorii verzi pe suprafaţa superioară
13 Frunza: lungimea peţiolului
14 Frunza: raportul dintre lungimea limbului/lungimea peţiolului
15 Frunza: glandele nectarifere
16 Glandele nectarifere: culoarea
17 Floarea: diametrul
18 Floarea: forma petalelor
19 Floarea: dispoziţia petalelor
20 Fructul: mărimea
21 Fructul: forma
22 Fructul: punctul pistilar
23 Fructul: sutura
24 Fructul:lungimea peduncului



25 Fructul: grosimea peduncului
26 Fructul: suberul dintre peduncul şi fruct
27 Fructul: culoarea epidermei
28 Fructul : mărimea lenticelelor epidermei
29 Fructul: numărul lenticelelor pe epidermă
30 Fructul : grosimea epidermei
31 Fructul : culoarea pulpei
32 Fructul : culoarea sucului
33 Fructul : fermitatea
34 Fructul : aciditatea
35 Fructul : gustul dulce
36 Fructul : suculenţa
37 Sâmburele : mărimea
38 Sâmburele : forma (văzut din partea ventrală)
39 Sâmburele : raportul dintre greutatea fructului şi greutatea 

sâmburelui
40 Perioada înfloritului
41 Epoca de început a maturării fructelor

2.13.2. MĂR - Malus domestica Borkh.

Pentru efectuarea testului DUS la măr , este utilizat protocolul UPOV- TG/14/9.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 10 plante se acceptă 1 plantă străină.
La măr măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 5  pomi în cazul folosirii 
M9(soiuri provenite din încrucişare) sau  10  pomi în cazul mutaţiilor,  10-20  părţi de plantă 
(câte două pentru fiecare pom) şi un număr de 10 de fructe alese din 20 de fructe culese din 
toţi pomii examinaţi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-  TG/14/9  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV -TG 14/9)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: tipul
3 Pomul: portul (se exclude tipul columnar)
4 Pomul: tipul fructificării (ramuri fructifere)
5 Lăstarul de 1 an: grosimea
6 Lăstarul de 1 an: lungimea internodiilor
7 Lăstarul de 1 an: culoarea pe faţa expusă la soare
8 Lăstarul de 1 an: pubescenţa (pe jumătatea superioară a 

lăstarului)
9 Ramura de un an: numărul de lenticele

10 Limbul frunzei: portul în raport cu ramura
11 Limbul frunzei: lungimea
12 Limbul frunzei: lăţimea



13 Limbul frunzei: raportul lungime-lăţime
14 Limbul frunzei: intensitatea culorii verzi
15 Limbul frunzei : inciziile marginii (jumătatea superioară)
16 Limbul frunzei: pubescenţa pe faţa inferioară
17 Peţiolul: lungimea
18 Peţiolul: intensitatea coloraţiei antocianice
19 Floarea: culoarea predominantă în stadiu de boboc
20 Floarea: diametrul cu petalele etalate în plan orizontal
21 Floarea: dispoziţia petalelor
22 Floarea: poziţia stigmatului în raport cu anterele
23 Fructul tânăr: extinderea culorii antocianice
24 Fructul: mărimea
25 Fructul: înălţimea
26 Fructul: diametrul
27 Fructul: raportul înălţime-diametrul
28 Fructul: forma generală
29 Fructul :costarea
30 Fructul: coroana la vârful caliciului
31 Fructul : mărimea caliciului
32 Fructul: lungimea sepalei
33 Fructul: pruina pe epidermă
34 Fructul: stratul ceros
35 Fructul: culoarea de fond (dacă este vizibilă)
36 Fructul: ponderea culorii acoperitoare
37 Fructul: culoarea acoperitoare
38 Fructul: intensitatea culorii acoperitoare
39 Fructul: repartizarea culorii acoperitoare
40 Fructul: lărgimea striurilor
41 Fructul: ponderea suberului din jurul cavităţii pedunculare
42 Fructul: ponderea suberului pe suprafaţa fructului
43 Fructul: ponderea suberului în jurul cavităţii caliciale
44 Fructul: numărul de lenticele
45 Fructul: mărimea lenticelelor
46 Fructul: lungimea peduncului
47 Fructul: grosimea peduncului
48 Fructul: adâncimea cavităţii pedunculare
49 Fructul: lărgimea cavităţii pedunculare
50 Fructul: adâncimea cavităţii caliciale
51 Fructul: lărgimea cavităţii caliciale
52 Fructul: fermitatea pulpei
53 Fructul: culoarea pulpei
54 Fructul: deschiderea lojilor carpelare (în secţiune 

transversală)
55 Începutul înfloritului (10% din flori deschise)
56 Recoltatul
57 Maturitatea de consum

2.13.3. MIGDAL - Prunus amygadalus Bartock

Pentru efectuarea testului DUS la migdal , este utilizat protocolul UPOV- TG 56/3.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.



Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 3 plante nu se acceptă nici o  plantă străină.
La migdal măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de  3  pomi,  15  părţi de 
plantă (câte 5 pentru fiecare pom) şi  un număr de  30 de migdale  (la  cca.  o lună de la 
recoltare când conţinutul în apă este sub 8%).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-  TG 56/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 56/3)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: portul
3 Pomul: aspectul scoarţei
4 Ramurile de un an: grosimea
5 Ramurile de un an: pigmentaţia antocianică 
6 Ramurile de un an: intensitatea coloraţiei antocianice
7 Ramurile de un an: anticipaţii
8 Epoca de dezmugurire a mugurilor vegetativi în raport 

cu cei floriferi
9 Frunzişul: densitatea

10 Limbul frunzei: lungimea
11 Limbul frunzei: lărgimea
12 Limbul frunzei: raportul lungime/lăţime
13 Limbul frunzei: culoarea
14 Limbul frunzei: inciziile marginii
15 Peţiolul: lungimea
16 Mugurele florifer: repartizare
17 Mugurele florifer: forma
18 Mugurele florifer (bobocul): culoarea vârfului petalelor
19 Mugurele florifer (bobocul): culoarea sepalelor 
20 Mugurele florifer (bobocul):  pilozitatea sepalelor
21 Începutul înfloritului
22 Floarea: mărimea
23 Floarea: forma petalelor
24 Floarea: culoarea petalelor
25 Floarea: număr de stamine
26 Floarea: număr de pistile
27 Floarea: poziţia stigmatului în raport cu anterele
28 Stamine: coloraţia antocianică a filamentelor
29 Stigmatul: mărimea
30 Fructul verde: mărimea
31 Fructul: forma
32 Fructul verde: pubescenţa
33 Epoca maturităţii
34 Fructul uscat: forma
35 Fructul uscat: forma vârfului
36 Fructul uscat: deprinderea de endocarp
37 Fructul uscat: rezistenţa la spargere
38 Fructul uscat: mărimea carenei
39 Fructul: procentul de fructe cu mieji dubli
40 Miezul sâmburelui: forma
41 Miezul sâmburelui: mărimea



42 Miezul sâmburelui: grosimea
43 Miezul sâmburelui: culoarea de fond
44 Miezul sâmburelui: intensitatea coloraţiei
45 Miezul sâmburelui: rugozitatea

2.13.4. NECTARIN - Prunus persica (L.) Batsch var.nucipersica (Suckow) 
Schneid.

Pentru efectuarea testului DUS la nectarin, este utilizat protocolul UPOV-TG 53/6.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 8 plante se acceptă 1 plantă străină.
La nectarin măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 5 pomi,  10 părţi de 
plantă (câte două pentru fiecare din cei cinci pomi) şi un număr de 25 de fructe tipice(câte 5 
pentru fiecare din cei 5 pomi).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG  53/6  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 53/6)

1 Pomul: talia
2 Pomul: vigoarea
3 Pomul: portul
4 Ramura mixtă: grosimea (se exclud salbele)
5 Ramura mixtă: lungimea internodiilor 
6 Ramura mixtă: pigmentaţia antocianică; se exclud 

părţile însorite
7 Ramura mixtă: intensitatea pigmentaţiei antocianice
8 Ramura mixtă: densitatea mugurilor floriferi 
9 Ramura mixtă: repartizarea generală a mugurilor floriferi 

10 Floarea: tipul
11 Caliciul: culoarea feţei interioare (floarea deschisă, 

înainte de căderea petalelor)
12 Corola: culoarea predominantă (faţa internă)
13 Petala: forma
14 Petala: mărimea
15 Petalele: numărul
16 Staminele: poziţia în raport cu petalele
17 Stigmatul: poziţia în raport cu anterele
18 Anterele: polenul
19 Ovarul: pubescenţa
20 Lăstarul: lungimea stipelei (frunza complet dezvoltată)
21 Limbul: lungimea
22 Limbul: lăţimea
23 Limbul: raportul lungime-lăţime



24 Limbul: forma în secţiune transversală
25 Limbul: curbura extremităţii
26 Limbul: unghiul de la bază
27 Limbul: unghiul de la vârf
28 Limbul: culoarea
29 Peţiolul : lungimea
30 Peţiolul: glandele nectarifere
31 Peţiolul : forma glandelor nectarifere
32 Peţiolul : numărul predominant de glande nectarifere
33 Fructul : mărimea
34 Fructul : forma (văzut din partea ventrală)
35 Fructul : forma extremităţii pistilare
36 Fructul : simetria (văzut din extremitatea pistilară)
37 Fructul : proeminenţa suturii
38 Fructul : profunzimea cavităţii pedunculare
39 Fructul : lărgimea cavităţii pedunculare
40 Fructul : culoarea de fond
41 Fructul : culoarea acoperitoare
42 Fructul : nuanţa culorii acoperitoare
43 Fructul : repartizarea culorii acoperitoare
44 Fructul : extinderea culorii acoperitoare
45 Fructul : pubescenţa
46 Fructul : densitatea pubescenţei
47 Fructul : grosimea epidermei
48 Fructul : aderenţa epidermei la pulpă
49 Fructul : fermitatea pulpei
50 Fructul : culoarea de fond a pulpei
51 Fructul : pigmentaţia antocianică sub epidermă
52 Fructul : pigmentaţia antocianică a pulpei
53 Fructul : pigmentaţia antocianică în jurul sâmburelui
54 Fructul : textura pulpei
55 Fructul : gustul dulce
56 Fructul : aciditatea
57 Sâmburele : mărimea în raport cu fructul
58 Sâmburele : forma (văzut din lateral)
59 Sâmburele : culoarea brună
60 Sâmburele : relieful pe suprafaţă
61 Sâmburele : tendinţa de crăpare (în toiul recoltării)
62 Sâmburele : aderenţa la pulpă
63 Sâmburele : gradul de aderenţă la pulpă
64 Dezmuguritul (mugurii vegetativi)
65 Începutul înfloritului
66 Durata înfloritului
67 Maturitatea de consum
68 Tendinţa de cădere înainte de recoltare

2.13.5. NUC - Juglans regia L.

Pentru efectuarea testului DUS la nuc este utilizat protocolul UPOV- TG 125/6.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.



Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 6 plante nu se acceptă  1 plantă străină.
La nuc măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 5 pomi, 15 părţi de plantă 
(câte 3 pentru fiecare din cei 5 pomi) şi un număr de 25 de nuci (la cca. o lună de la recoltare 
când conţinutul în apă este sub 8%).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG125/6  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 125/6)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: portul
3 Pomul: densitatea ramurilor
4 Pomul: localizarea predominantă a mugurilor de rod 
5 Ramura de un an: culoarea
6 Frunza: forma foliolei laterale
7 Floarea: numărul de amenţi
8 Fructul: mărimea
9 Fructul: forma în secţiune longitudinală la nivelul suturii

10 Fructul: forma în secţiune longitudinală perpendiculară 
pe sutură

11 Fructul: forma în secţiune transversală
12 Fructul: indicele de formă
13 Fructul: forma bazei perpendiculară pe sutură
14 Fructul: forma vârfului perpendiculară pe sutură
15 Fructul: proeminenţa vârfului
16 Fructul: poziţia bureletului pe sutură
17 Fructul: ponderea bureletului pe sutură
18 Fructul: lăţimea bureletului pe sutură
19 Fructul: profunzimea adânciturilor de-a lungul suturii
20 Fructul: structura suprafeţei endocarpului
21 Fructul: grosimea endocarpului
22 Fructul: aderenţa celor două jumătăţi ale endocarpului
23 Fructul: grosimea membranelor primare şi secundare
24 Miezul: uşurinţa extragerii
25 Miezul: intensitatea culorii de fond
26 Miezul: mărimea
27 Miezul: procentul în raport cu greutatea totală a fructului
28 Perioada de maturare
29 Căderea frunzelor
30 Frunza: persistenţa rahisului
31 Mezocarpul: persistenţa pe pom după căderea nucilor
32 Dezmuguritul (muguri vegetativi)
33 Înfloritul florilor mascule
34 Înfloritul florilor femele
35 Înfloritul florilor mascule faţă de înfloritul florilor femele

2.13.6. PĂR - Pyrus communis L.

Pentru efectuarea testului DUS la păr , este utilizat protocolul UPOV- TG/15/3.



Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 
independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 5 (10) plante se acceptă 0(1) plantă străină.
La păr măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de  5  pomi pentru soiurile 
provenite din încrucişări şi  10  pomi în cazul mutaţiilor,  5  sau 10  părţi de plantă (câte unul 
pentru fiecare pom) şi un număr de 10 de fructe tipice alese de pe cei 5 sau 10 pomi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-  TG/15/3  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 15/3)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: ramificarea
3 Pomul: portul 
4 Ramura de un an: forma
5 Ramura de un an: lungimea internodiilor
6 Ramura de un an: culoarea predominantă a părţii însorite
7 Ramura de un an: numărul de lenticele
8 Ramura de un an: forma vârfului mugurelui vegetativ
9 Ramura de un an: poziţia mugurelui vegetativ faţă de ramură

10 Ramura de un an: mărimea suportului mugurelui
11 Lăstarul: pigmentaţia antocianică a vârfului 
12 Lăstarul: pubescenţa (treimea superioară)
13 Limbul: poziţia faţă de lăstar
14 Limbul: lungimea
15 Limbul: lăţimea
16 Limbul: raportul lungime-lăţime
17 Limbul: forma bazei
18 Limbul: forma vârfului (fără mucron)
19 Limbul: lungimea mucronului
20 Limbul: inciziile marginii (jumătatea superioară)
21 Limbul: profunzimea inciziilor marginii
22 Limbul: curbura nervurii principale
23 Peţiolul: lungimea
24 Peţiolul: stipelele
25 Peţiolul: distanţa dintre stipele şi bază
26 Ramura: localizarea mugurilor de rod
27 Mugurele florifer: lungimea
28 Floarea: lungimea sepalelor
29 Floarea : poziţia  sepalelor faţă de corolă
30 Floarea: poziţia marginilor petalelor
31 Floarea : poziţia stigmatului faţă de stamine
32 Floarea: mărimea petalelor
33 Floarea: forma petalei
34 Floarea: forma bazei petalei (fără unguiculă)
35 Floarea: lungimea unguiculei petalei
36 Fructul nematurat: culoarea sepalelor (la începutul verii)
37 Fructul: înălţimea



38 Fructul: diametrul mare
39 Fructul: raportul înălţime-diametru
40 Fructul: poziţia diametrului maxim
41 Fructul: mărimea
42 Fructul: simetria (în secţiune longitudinală)
43 Fructul: profilul
44 Fructul: culoarea de fond a epidermei
45 Fructul: extinderea culorii acoperitoare
46 Fructul: culoarea acoperitoare
47 Fructul: extinderea plutei în jurul cavităţii caliciale
48 Fructul: extinderea plutei pe suprafaţa fructului
49 Fructul: extinderea plutei în jurul cavităţii pedunculare
50 Fructul: lungimea pedunculului
51 Fructul: grosimea pedunculului
52 Fructul: curbura pedunculului
53 Fructul: poziţia pedunculului faţă de axa fructului
54 Fructul: profunzimea cavităţii pedunculare
55 Fructul: poziţia sepalelor (la recoltare)
56 Fructul: cavitatea calicială (la recoltare)
57 Fructul: profunzimea cavităţii caliciale (la recoltare)
58 Fructul: lărgimea cavităţii caliciale (la recoltare)
59 Fructul: rugozitatea zonei din jurul caliciului
60 Fructul: textura pulpei
61 Fructul: fermitatea pulpei
62 Fructul: suculenţa pulpei
63 Sămânţa: forma
64 Începutul înfloritului
65 Maturitatea de consum

2.13.7. PIERSIC - Prunus persica (L.) Batsch

Pentru efectuarea testului DUS la piersic, este utilizat protocolul UPOV-TG/53/6.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 8 plante se acceptă 1 plantă străină.
La piersic măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de  5  pomi,  10  părţi de 
plantă (câte două pentru fiecare din cei cinci pomi) şi un număr de 25 de fructe tipice (câte 5 
pentru fiecare din cei 5 pomi).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/53/6  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 53/6)

1 Pomul: talia
2 Pomul: vigoarea
3 Pomul: portul
4 Ramura mixtă: grosimea (se exclud salbele)



5 Ramura mixtă: lungimea internodiilor 
6 Ramura mixtă: pigmentaţia antocianică; se exclud 

părţile însorite
7 Ramura mixtă: intensitatea pigmentaţiei antocianice
8 Ramura mixtă: densitatea mugurilor floriferi 
9 Ramura mixtă: repartizarea generală a mugurilor floriferi 

10 Floarea: tipul
11 Caliciul: culoarea feţei interioare 
12 Corola: culoarea predominantă (faţa internă)
13 Petala: forma
14 Petala: mărimea
15 Petalele: numărul
16 Staminele: poziţia în raport cu petalele
17 Stigmatul: poziţia în raport cu anterele
18 Anterele: polenul
19 Ovarul: pubescenţa
20 Lăstarul: lungimea stipelei (frunza complet dezvoltată)
21 Limbul: lungimea
22 Limbul: lăţimea
23 Limbul: raportul lungime-lăţime
24 Limbul: forma în secţiune transversală
25 Limbul: curbura extremităţii
26 Limbul: unghiul de la bază
27 Limbul: unghiul de la vârf
28 Limbul: culoarea
29 Peţiolul : lungimea
30 Peţiolul: glandele nectarifere
31 Peţiolul : forma glandelor nectarifere
32 Peţiolul : numărul predominant de glande nectarifere
33 Fructul : mărimea
34 Fructul : forma (văzut din partea ventrală)
35 Fructul : forma extremităţii pistilare
36 Fructul : simetria (văzut din extremitatea pistilară)
37 Fructul : proeminenţa suturii
38 Fructul : profunzimea cavităţii pedunculare
39 Fructul : lărgimea cavităţii pedunculare
40 Fructul : culoarea de fond
41 Fructul : culoarea acoperitoare
42 Fructul : nuanţa culorii acoperitoare
43 Fructul : repartizarea culorii acoperitoare
44 Fructul : extinderea culorii acoperitoare
45 Fructul : pubescenţa
46 Fructul : densitatea pubescenţei
47 Fructul : grosimea epidermei
48 Fructul : aderenţa epidermei la pulpă
49 Frucul : fermitatea pulpei
50 Fructul : culoarea de fond a pulpei
51 Fructul : pigmentaţia antocianică sub epidermă
52 Fructul : pigmentaţia antocianică a pulpei
53 Fructul : pigmentaţia antocianică în jurul sâmburelui
54 Fructul : textura pulpei
55 Fructul : gustul dulce
56 Fructul : aciditatea
57 Sâmburele : mărimea în raport cu fructul
58 Sâmburele : forma (văzut din lateral)
59 Sâmburele : culoarea brună



60 Sâmburele : relieful pe suprafaţă
61 Sâmburele : tendinţa de crăpare (în toiul recoltării)
62 Sâmburele : aderenţa la pulpă
63 Sâmburele : gradul de aderenţă la pulpă
64 Dezmuguritul (mugurii vegetativi)
65 Începutul înfloritului
66 Durata înfloritului
67 Maturitatea de consum
68 Tendinţa de cădere înainte de recoltare

2.13.8. VIŞIN - Prunus cerasus L.

Pentru efectuarea testului DUS la vişin, este utilizat protocolul UPOV-TG/230/1.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 6 plante se acceptă 1 plantă străină.
La vişin măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 5 pomi, 10 părţi de plantă 
(câte două pentru fiecare din cei cinci pomi) şi un număr de 30 de fructe tipice culese din cei 
5 pomi.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/230/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 230/1)

1 Pomul: vigoarea
2 Pomul: portul
3 Pomul: ramificarea
4 Pomul: distribuţia mugurilor
5 Lăstarul: pigmentaţia antocianică a vârfului 

(în timpul creşterii rapide)
6 Lăstarul: pubescenţa vârfului (în timpul creşterii rapide)
7 Ramura de un an: lungimea internodiilor
8 Ramura de un an: numărul de lenticele
9 Limbul: lungimea

10 Limbul: lăţimea
11 Limbul: raportul lungime/lăţime
12 Limbul: intensitatea culorii verzi a feţei superioare
13 Limbul: strălucirea
14 Frunza: lungimea peţiolului
15 Frunza: coloraţia antocianică a peţiolului
16 Frunza: raportul lungimea limbului/lungimea peţiolului
17 Frunza: prezenţa glandelor nectarifere
18 Glandele nectarifere: poziţia
19 Glandele nectarifere: culoarea
20 Stipele: portul
21 Stipele: mărimea
22 Stipele: extinderea marginii
23 Floarea: diametrul



24 Floarea: dispoziţia petalelor
25 Floarea: forma petalei
26 Floarea: repartizarea
27 Fructul: mărimea
28 Fructul: forma văzută ventral
29 Fructul: extremitatea pistilului
30 Fructul: lungimea peduncului
31 Fructul: grosimea peduncului
32 Fructul: pigmentaţia antocianică a peduncului
33 Fructul: numărul de bractei pe peduncul
34 Fructul: mărimea bracteelor pe peduncul
35 Fructul: suberul dintre peduncul şi fruct
36 Fructul: culoarea epidermei
37 Fructul: culoarea pulpei
38 Fructul: culoarea sucului
39 Fructul: fermitatea
40 Fructul: aciditatea
41 Fructul: gustul dulce
42 Fructul: suculenţa
43 Sâmburele: mărimea
44 Sâmburele: forma (văzută din partea ventrală)
45 Fructul: raportul dintre greutatea fructului şi greutatea 

sâmburelui
46 Începutul înfloritului
47 Epoca de început a maturităţii fructelor

2.13.9. ARBUŞTI FRUCTIFERI

2.13.9.1. AGRIŞ - Ribes uva - crispa L. var. sativum DC

Pentru efectuarea testului DUS la agriş, este utilizat protocolul UPOV-TG/51/6.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 4 plante nu se acceptă nici o  plantă străină.
La agriş măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 4 pomi, 20 părţi de plantă 
(câte 5 pentru fiecare din cele patru plante) şi un număr de 20 de fructe tipice culese de pe 
cele patru plante.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/51/6  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 51/6)

1 Planta: vigoarea
2 Planta: compactitatea



3 Planta: forma
4 Planta: portul ramurilor pe un an
5 Planta: curbura ramurii de un an
6 Planta: numărul de lăstari bazali
7 Lăstarul: spinii
8 Lăstarul: numărul de spini simpli
9 Lăstarul: numărul de spini bifurcaţi

10 Lăstarul: numărul de spini trifurcaţi
11 Lăstarul: numărul de noduri cu spini
12 Lăstarul: numărul de noduri cu spini în treimea superioară
13 Lăstarul: numărul de grupe de spini în treimea superioară
14 Lăstarul tânăr: pigmentaţia antocianică
15 Frunza tânără: culoarea verde
16 Frunza tânără: pigmentaţia antocianică
17 Frunza adultă: mărimea limbului
18 Frunza adultă: unghiul dintre peţiol şi baza limbului
19 Frunza adultă: luciul feţei superioare
20 Inflorescenţa: numărul predominant de flori
21 Floarea: pigmentaţia antocianică a sepalei
22 Floarea: pigmentaţia antocianică a ovarului
23 Floarea: pilozitatea ovarului
24 Fructul: mărimea
25 Fructul: raportul înălţime-lăţime
26 Fructul: forma
27 Fructul: culoarea
28 Fructul: pruina
29 Fructul: pilozitatea
30 Fructul: nervaţiunea
31 Fructul: rezistenţa pieliţei
32 Fructul: prelungirea bazei
33 Fructul: lungimea pedunculului
34 Dezmuguritul
35 Începutul înfloritului
36 Maturarea fructelor

2.13.9.2. AFIN - Vaccinium corymbosum L.

Pentru efectuarea testului DUS la afin, este utilizat protocolul UPOV-TG/137/4.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 4 plante nu se acceptă nici o  plantă străină.
La afin măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 4 pomi, 20 părţi de plantă 
(câte 5 pentru fiecare din cele patru plante) şi un număr de 20 de fructe tipice culese de pe 
cele patru plante.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/137/4  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  



CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 137/4)

1 Planta: vigoarea
2 Planta: portul
3 Ramura de 1 an: culoarea
4 Ramura de 1 an: lungimea internodiilor 
5 Frunza: lungimea
6 Frunza: lăţimea
7 Frunza: raport L/l
8 Frunza: forma
9 Frunza: culoarea părţii superioare

10 Frunza: intensitatea culorii verzi a părţii superioare
11 Frunza: marginea
12 Mugurele florifer: pigmentaţia antocianică
13 Inflorescenţa: lungimea (excluzând pedunculul)
14 Floarea: forma corolei
15 Floarea: mărimea tubului corolei
16 Floarea: pigmentaţia antocianică a tubului corolei
17 Floarea: crestarea (canelarea) tubului corolei
18 Ciorchinele: densitatea fructelor
19 Fructul necopt: intensitatea culorii verzi
20 Fructul: mărimea
21 Fructul: forma în secţiune longitudinală
22 Fructul: dispoziţia sepalelor
23 Fructul: tipul sepalelor
24 Fructul: diametrul cavităţii caliciale
25 Fructul: adâncimea cavităţii caliciale
26 Fructul: intensitatea pruinei
27 Fructul: culoarea epidermei 
28 Fructul: fermitatea
29 Fructul: gustul dulce
30 Fructul: aciditatea
31 Planta: tipul fructificării
32 Dezmuguritul 
33 Începutul înfloritului pe ramurile de un an
34 Începutul înfloritului pe ramurile anuale

2.13.9.3. CĂTINĂ - Hippophaë rhamnoides L.

Pentru efectuarea testului DUS la cătină, sunt utilizate protocoalele UPOV-TG/240/1 
şi CPVO TP 240/1.

Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 
independente, în condiţii normale de creştere.



Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
Cantitatea minimă de material vegetal, care urmează să fie furnizată de către solicitant, ar 
trebui să fie de 5 plante şi toate observaţiile să fie făcute pe 5 plante sau părţi luate de la 
fiecare din cele 5 plante.  În cazul unor părţi din plante,  se ia un număr de 3 plante din 
fiecare.
În cazul unui eşantion de 5 plante nu se acceptă nici o  plantă străină.
La cătină măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de  5  plante(arbuşti), 20 
părţi de plantă  şi un număr de 30 de fructe. 

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o  dovadă  care  să  indice  că  este  lipsit  de  uniformitate.  Dacă  nu,  stabilitatea  poate  fi 
examinată pe un nou material săditor şi verificând dacă prezintă aceleaşi caractere ca şi 
materialul săditor iniţial.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/240/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 240/1)

1 Planta: sexul
2 Planta: tipul creşterii
3 Planta: poziţia ramificaţiilor
4 Planta: vigoarea
5 Planta: densitatea ramurilor
6 Planta: poziţia inflorescenţei
7 Ramura de 1 an: grosimea
8 Ramura: numărul de spini (de la mijloc spre vârf)
9 Ramura: lungimea spinilor

10 Frunza: forma
11 Frunza: mărimea
12 Frunza: ondulaţia marginii
13 Frunza: culoarea feţei superioare
14 Frunza: intensitatea culorii verzi a feţei superioare
15 Frunza: pubescenţa feţei inferioare
16 Fructul: mărimea
17 Fructul: forma
18 Fructul: culoarea epidermei
19 Fructul: pubescenţa
20 Fructul: lungimea peduncului
21 Începutul înfloritului
22 Maturarea fructelor

2.13.9.4. ZMEUR - Rubus idaeus L.

Pentru efectuarea testului DUS la zmeur, este utilizat protocolul UPOV-TG/43/7.
Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 

independente, în condiţii normale de creştere.



Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 10 plante se acceptă 1 plantă străină.
La zmeur măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de  10  pomi,  10  părţi de 
plantă şi un număr de 10 fructe câte unul tipic de la fiecare din cele zece plante.

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/43/7  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 43/7)

1 Planta: portul 
2 Planta: numărul de lăstari tineri
3 Drajonul: pigmentaţia antocianică a vârfului în timpul 

creşterii intense
4 Drajonul: intensitatea pigmentaţiei antocianice a 

vârfului în timpul creşterii intense
5 Tulpina tânără: pruina
6 Tulpina tânără: pigmentaţia antocianică
7 Tulpina tânără: lungimea internodiilor
8 Tulpina tânără: lungimea mugurelui vegetativ
9 Tulpina (iarna): lungimea▲

10 Tulpina tânără: lungimea▲▲

11 Tulpina (iarna): culoarea ▲

12 Spinii: prezenţa
13 Spinii: densitatea
14 Spinii: mărimea bazei ▲▲▲

15 Spinii: lungimea ▲▲▲

16 Spinii: culoarea ▲▲▲

17 Frunza: culoarea verde a feţei superioare
18 Frunza: numărul predominant de foliole 
19 Frunza: profilul foliolelor în secţiune transversală
20 Frunza: rugozitatea
21 Frunza: poziţia foliolelor laterale
22 Foliola terminală: lungimea
23 Foliola terminală: lăţimea
24 Pedicelul: numărul de spini
25 Pedunculul: pigmentaţia antocianică
26 Pedunculul: intensitatea pigmentaţiei antocianice
27 Floarea: mărimea
28 Lăstarul fructifer: portul ▲

29 Lăstarul fructifer : lungimea▲

30 Fructul: înălţimea
31 Fructul: lăţimea
32 Fructul: raportul înălţime-lăţime
33 Fructul: forma văzută din lateral
34 Fructul: mărimea unei singure drupeole
35 Fructul: culoarea
36 Fructul:luciul
37 Fructul: fermitatea



38 Fructul: aderenţa la receptacul
39 Fructul: principalul tip de fructificare
40 Dezmuguritul▲
41 Începutul creşterii tulpinilor▲▲

42 Începutul înfloritului▲
43 Începutul înfloritului pe tulpinile tinere▲▲

44 Începutul maturării fructelor▲

45 Începutul maturării fructelor pe tulpinile tinere▲▲

46 Durata perioadei de recoltare▲

47 Durata perioadei de recoltare de pe tulpinile tinere▲▲

         ▲ pentru soiurile care rodesc vara pe tulpinile din anul anterior
      ▲▲ pentru soiurile care rodesc toamna pe tulpinile formate în anul în curs (tulpini tinere)
  ▲▲▲ pentru soiurile cu spini

2.13.9.5. VIŢA DE VIE - Vitis vinifera L.

Pentru  efectuarea testului  DUS  la  viţa  de  vie,  sunt  utilizate  protocoalele  UPOV-
TG/50/9 şi CPVO TP 050/1. 

Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 
independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 15 plante se acceptă 1 plantă străină.
La viţa de vie măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr de 10 viţe, 10 părţi de 
plantă(câte una pentru fiecare butuc) şi 10 struguri (câte un strugure tipic de la fiecare din cei 
10 butuci; 100 boabe, cîte 10 din treimea mijlocie a fiecărui strugure).

Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/50/8  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 50/8)

1 Perioada de dezmugurire (50% din muguri la 50% din butuci)
- varietăţi pentru struguri -

2 Perioada de dezmugurire  - varietăţi ornamentale şi portaltoi -
3 Lăstarul tânăr : aspectul vârfului
4 Lăstarul tânăr : densitatea perilor moi pe vârf
5 Lăstarul tânăr : pigmentaţia antocianică a perilor moi de pe vârf
6 Lăstarul tânăr : densitatea perilor erecţi pe vârf
7 Frunza tânără : culoarea feţei superioare a  limbului
8 Frunza tânără : densitatea perilor moi între nervurile principale 

pe faţa inferioară a limbului
9 Frunza tânără : densitatea perilor erecţi pe nervurile principale 

pe faţa inferioară a limbului
10 Lăstarul: portul (înainte de palisare)
11 Lăstarul : culoarea părţii dorsale a internodului (bine însorită)
12 Lăstarul : culoarea părţii ventrale a internodului (neînsorită)
13 Lăstarul : culoarea părţii dorsale a nodului 
14 Lăstarul : culoarea părţii ventrale a nodului 



15 Lăstarul : densitatea perilor erecţi pe internodii
16 Lăstarul: numărul de cârcei consecutivi
17 Lăstarul: lungimea cârceilor
18 Floarea: organele sexuale
19 Limbul : mărimea
20 Limbul: forma
21 Limbul: profilul în secţiune transversală
22 Limbul: gofrarea feţei superioare
23 Limbul: numărul de lobi
24 Limbul: profunzimea sinusurilor laterale superioare
25 Limbul: poziţia lobilor sinusurilor laterale superioare
26 Limbul: poziţia lobilor sinusului peţiolar
27 Limbul: sinusul peţiolar limitat de nervură
28 Limbul: lungimea dinţilor
29 Limbul: raportul lungimea-lăţimea dinţilor
30 Limbul: forma dinţilor
31 Limbul: pigmentaţia antocianică a nervurilor principale pe faţa 

superioară a limbului
32 Limbul: densitatea perilor moi între nervurile principale pe faţa 

inferioară a limbului
33 Limbul: densitatea perilor erecţi pe nervurile principale pe faţa 

inferioară a limbului
34 Frunza adultă: lungimea peţiolului faţă de nervura mediană
35 Intrarea în pârgă
36 Strugurele: lungimea (fără peduncul)
37 Strugurele: compactitatea
38 Strugurele: lungimea pedunculului
39 Bobul: mărimea
40 Bobul: forma (văzut din profil)
41 Bobul: culoarea epidermei  (fără pruină)
42 Bobul: desprinderea de pedicel
43 Bobul: grosimea pieliţei
44 Bobul: pigmentaţia antocianică a pulpei
45 Bobul: fermitatea pulpei
46 Bobul: suculenţa pulpei
47 Bobul: particularităţile gustului
48 Bobul: seminţele
49 Coarda: culoarea (fără pruină)
50 Coarda: suprafaţa

2.13.9.6. PORTALTOI GENERATIVI PENTRU PIERSIC

Pentru  efectuarea testului  DUS la  portaltoii  generativi  pentru  piersic,  este  utilizat 
protocolul UPOV-TG/187/1.

Distinctivitatea se  face  pe  parcursul  a  minimum  două  cicluri  de  vegetaţie 
independente, în condiţii normale de creştere.
Distinctivitatea se  stabileşte prin  măsurători  şi  observaţii  vizuale  ale  caracteristicilor  din 
protocol, prin care un soi candidat tebuie să difere de celelalte soiuri din grupul respectiv prin 
cel puţin o caracteristică.

Uniformitatea  se  evaluează prin  aplicarea  pe  o  populaţie  standard  de  1%  şi  o 
probabilitate de acceptare de cel puţin 95%.  
În cazul unui eşantion de 10(40) plante se acceptă 1(2) plante străine.
La portaltoii generativi pentru piersic măsurătorile şi numărătorile au fost făcute la un număr 
de 10 pomi pentru vegetativi şi 40 pomi pentru generativi, 10 sau 40 părţi de plantă în funcţie 
de tipul de portaltoi(câte una pentru fiecare plantă.



Stabilitatea soiului  candidat este considerată ca suficientă, atunci când nu există nici 
o dovadă care să indice că este lipsit de uniformitate.
Caracteristicile  morfologice   examinate  în  protocolul  UPOV-TG/187/1  sunt  prezentate  în 
tabelul de mai jos:  

CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
(conform ghidului UPOV –TG 187/1)

1 Planta:  vigoarea
2 Planta:  portul
3 Planta:  ramificarea
4 Ramura de un an: grosimea
5 Ramura de un an: lungimea internodului (1/3 mijlocul ramurii)
6 Ramura de un an: pilozitatea
7 Ramura de un an: numărul de lenticele
8 Ramura de un an: pigmentaţia antocianică a vârfului
9 Ramura de un an: poziţia mugurelui vegetativ faţă de ramură

10 Ramura de un an: mărimea mugurelui vegetativ 
11 Ramura de un an: forma vârfului mugurelui vegetativ
12 Ramura de un an: mărimea suportului mugurelui vegetativ
13 Ramura de un an: ramificarea
14 Lăstarul: intensitatea pigmentaţiei antocianice a frunzei tinere
15 Limbul: lungimea
16 Limbul: lăţimea
17 Limbul: raportul lungime/lăţime
18 Limbul: forma
19 Limbul: unghiul de la vârf (fără mucron)
20 Limbul: lungimea mucronului
21 Limbul: forma bazei
22 Limbul: culoarea feţei superioare
23 Limbul: luciul feţei superioare
24 Limbul: pilozitatea feţei inferioare a vârfului
25 Limbul: inciziile marginii
26 Limbul: profunzimea inciziilor
27 Peţiolul: lungimea
28 Peţiolul: pilozitatea feţei superioare
29 Peţiolul: densitatea pilozităţii de pe faţa superioară
30 Peţiolul: adâncimea canalului
31 Frunza: raportul dintre lungimea limbului şi lungimea peţiolului
32 Frunza: stipelele
33 Frunza: glandele nectarifere
34 Frunza: numărul predominant de glande nectarifere
35 Frunza: poziţia glandelor nectarifere
36 Glandele nectarifere: culoarea
37 Glandele nectarifere: forma
38 Pomul: florile



CAPITOLUL III

PROCEDURI DE EFECTUARE A 
DETERMINĂRILOR FIZICO-CHIMICE ȘI 

BIOCHIMICE DE LABORATOR

3.1. PREZENTARE GENERALĂ



Prin intermediul  analizelor  fizico-chimice ţi  biochimice efectuate la  ISTIS în cadrul 
Laboratorului de analize fizico-chimice, respectiv, laboratorul de Biochimie,  este studiat din 
punct  de  vedere  calitativ  materialul  rezultat  din  testare  în  reţeaua  ISTIS,  în  vederea 
caracterizării  VAU  (la  cererea  experţilor  naţionali  şi  teritoriali),  în  scopul  întocmirii 
propunerilor pentru înregistrare a soiurilor. De asemenea, în cadrul acestor laboratoare se 
execută analize de calitate la solicitarea producătorilor de sămânţă pentru consum, precum ţi 
determinări  ale  purităţii  genetice  ţi  amprentare genetică  a hibrizilor  de porumb ţi  floarea 
soarelui.

Tipuri de analize care se efectuează la ISTIS
Specia Materialul analizat Tipul de analiză

Grâu comun de toamnă şrot:

făină:

- umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat, indice glutenic
- sediment
- cenuşă
- pâine

Grâu durum şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat, indice glutenic

Grâu de primăvară şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat

Triticale şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere

Orz şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină

Orzoaică şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină

Ovăz şrot - umiditatea
- conţinutul în proteină

Fasole seminţe - umiditatea
- conţinutul în proteină 
- procentul de coji
- timpul de fierbere

Fasoliţă seminţe - procentul de coji
Mazăre seminţe - umiditatea

- conţinutul în proteină
Soia seminţe - umiditatea

- conţinutul în proteină
Arahide seminţe - conţinutul în proteină
Cartof tuberculi - amidonul fizic

- chipsuri
- proba de fierbere

Plante furajere tulpini, frunze - umiditatea
- conţinutul în proteină

Porumb seminţe -conţinut  de  proteină,  puritate 
genetică, amprentare genetică

Plante oleaginoase seminţe -  conţinut  în  ulei,  puritate  genetică, 
amprentare genetică



3.2. METODE DE LUCRU

3.2.1. Determinarea umidităţii (conform STAS 90-88)

Se aplică pentru următoarele specii : grâu de toamnă, triticale, orz de toamnă, orz de 
primăvară, orzoaică de primăvară,  orzoaică de toamnă, ovăz,  grâu durum, mazăre,  soia, 
furaje.

Principiul metodei:
Se determină pierderea de masă prin încălzire în etuvă la 130ºC, timp de 60 min. 

Aparatură: 
- balanţă analitică;
- etuvă electrică termoreglabilă;
- fiole de cântărire cu capac;
- exicator cu clorură de calciu.

Mod de lucru:
Într-o fiolă de cântărire cu capac, adusă în prealabil la masă constantă, cu precizie de 

0,001 g, se cântăresc cca 5 g probă. Fiola cu probă se introduce cu capacul alături în etuva 
încălzită în prealabil la temperatura de  130ºC. Se menţine în etuvă 60 minute. Se acoperă 
fiola  cu  capacul,  se  scoate  din  etuvă  şi  se  introduce  în  exicator  pentru  răcire  până  la 
temperatura mediului ambiant. După răcire se cântăreşte fiola cu precizie de 0,001 g. Se 
efectuează două determinări din aceeaşi probă.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul de umiditate, exprimat în procente, se calculează cu formula:
Umiditate  = (m1-m2)/(m1-m0)x100
m1= masa fiolei cu probă, înainte de uscare, în grame;
m2= masa fiolei cu probă, după de uscare, în grame;
m0= masa fiolei, în grame.

3.2.2. Determinarea cenuşii (conform STAS 90-88)
Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă.

Principiul metodei: 
Se determină reziduul rezultat prin calcinarea la 725 - 750ºC a probei de analizat, 

folosind alcool etilic ca accelerator al arderii.

Aparatură şi reactivi: 
- cuptor de calcinare termoreglabil;
- alcoole etilic 96%.

Mod de lucru:
Într-un  creuzet  de  porţelan,  calcinat  în  prealabil  pană  la  masă  constantă,  la 

temperatura de 725 - 750ºC, se introduc 2-3 g de probă de analizat,  şi se căntăresc cu 
precizie de 0,0002 g. Peste probă se adaugă 3 ml alcool etilic 96%. Se lasă în repaos 1-2 
minute după care se aprinde alcoolul etilic cu un tampon de vată îmbibat în alcool. După ce 
alcoolul a ars, se aşează creuzetul în gura cuptorului încălzit în prealabil  la 750ºC. După 
carbonizarea  făinii  creuzetul  se  introduce în cuptor  şi  se  continuă  calcinarea  la  această 
temperatură timp de 4 ore. După răcire în exicator se cîntăreşte cu precizie de 0,0002 g.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul  de  cenuşă,  raportat  la  substanţa  uscată  şi  exprimat  în  procente,  se 

calculează cu formula:
Cenuşă = m1/m x 100/(100 – U) x 100



m1= masa cenuşii, în grame;
m= masa probei luată pentru determinare, în grame;
U= umiditatea probei, în procente.

3.2.3. Determinarea masei a 1000 de boabe (conform SR ISO 520)

Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă, mazăre, soia.

Principiul metodei: 
Se cântăreşte o cantitate de eşantion, se separă boabele întregi şi se cântăresc cele 

rămase, apoi se numără boabele întregi. Se raportează masa boabelor întregi la numărul lor 
şi se exprimă rezultatul în funcţie de 1000 de boabe. 

Aparatură şi reactivi: 
Contor fotoelectric. Dacă nu există un aparat adecvat, numărarea se poate face şi 

manual.

Mod de lucru:
Din eşantionul primit ca atare se ia aleatoriu o cantitate aproximativ egală cu masa a 

500 de boabe şi se cântăreşte cu exactitate de 0,01 g. Se aleg boabe întregi, se cântăresc 
boabele rămase cu o exactitate de 0,01 g şi se calculează prin diferenţă masa boabelor 
întregi; apoi se numără boabele întregi.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Masa mH a 1000 de boabe ca atare se obţine cu ajutorul formulei:
mH = m0 x 1000 /N
m0 = masa boabelor întregi, în grame;
N = numărul de boabe întregi din masa m0.

3.2.4. Determinarea conţinutului de gluten umed (conform SR ISO 7495)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum.

Principiul metodei: 
Se  separă  substanţele  proteice,  sub  formă de  gluten,  prin  spălare  cu  soluţie  de 

clorură de sodiu a aluatului pregătit din proba de făină, îndepărtarea soluţiei în exces din 
gluten prin centrifugarea glutenului şi cântărirea reziduului.

Aparatură şi reactivi: 
- clorură de sodiu, soluţie 20 g/l;
- soluţie iod 0,001 mol/l;
- aparat automat de separare a glutenului;
- centrifugă de laborator;
- balanţă de precizie 0,01 g.

Mod de lucru:
Se cântăresc 10 g din probă,  cu  exactitate  de 0,01 g şi  se introduc cantitativ  în 

camera  de  amestecare/spălare  a  aparatului,  a  cărei  placă  perforată,  a  fost  în  prealabil,  
curăţată  şi  umezită  cu  soluţie  de  clorură  de  sodiu.   În  timpul  procesului  de  spălare  se 
observă  claritatea  efluentuluiscurs  din  camera  de  amestecare/spălare.  Se  consideră  că 
aluatul este spălat suficient când nu mai sunt prezente urme de amidon în efluent, fapt ce se 
verifică  prin  adăugarea  a  câteva  picături  de  iod  în  acesta.  Când  procesul  de 
separare/spălare  s-a  terminat,  se  ia  glutenul  umed  din  camera  de  spălare  utilizând  o 
pensetă. Se împarte glutenul în 2 părţi egale şi se pun bilele de gluten pe partea metalică 
perforată  a  centrifugii.  Centrifugarea  durează  60  s  si  se  realizează  pentru  a  îndepărta 



excesul de soluţie din gluten. Se ia glutenul cu penseta şi se cântăreşte imediat cu precizie 
de 0,01 g. Se efectuează 2 determinări pe acelaşi eşantion.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Glutenul umed exprimat ân procente din masa eşantionului provenit dintr-o făină cu 

umiditatea 14% se calculează conform formulei:
m/m0 x 86/ (100 – wH2O) x 100
m = masa, în grame, a glutenului umed;
m0 = masa, în grame, a probei de analizat;
wH2O = conţinutul de umiditate, în procente de masă, al eşantionului.

3.2.5. Determinarea conţinutului de gluten uscat (conform STAS 6283/1-83)

Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum.

Principiul metodei: 
Îndepărtarea apei din glutenul umed prin uscare în etuvă.

Aparatură şi reactivi: 
- etuvă termoreglabilă;
- balanţă tehnică cu precizie 0,01 g;
- plăcuţe metalice;
- exicator.

Mod de lucru:
Din glutenul umed se cântăresc 2 g şi se întind pe o plăcuţă, în prealabil taraă cu 

precizie de 0,01 g, şi încălzită la temperatura de 130ºC. Se introduce plăcuţa cu gluten în 
etuvă, la temperatura de 130ºC unde se lasă timp de 90 minute, după care se răceşte în 
exicator cca 30 minute şi se cântăreşte cu precizie de 0,01 g.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul de gluten uscat se exprimă în procente şi se calculează conform formulei:
G2 = m3 x G1/ m2

m3 = masa glutenului uscat, în grame;
G1 =  conţinutul de gluten umed, în procente;
m2 = masa glutenului umed luat pentru determinare, în grame.

3.2.6. Determinarea indicelui de sedimentare – testul Zeleny (conform SR ISO 
5529) 

Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă.

Principiul metodei: 
Prepararea  unei  suspensii  în  soluţie  de  acid  lactic,  în  prezenţă  de  albastru  de 

bromfenol, din făina de încercat, obţinută din grâu prin măcinare şi cernere în condiţii stabilite 
prin STAS uri. După perioadele de agitare şi repaus stabilite,  se realizează determinarea 
volumul de sediment rezultat din sedimentarea particulelor de făină.

Aparatură şi reactivi: 
- soluţie de acid lactic;
- soluţie de albastru de bromfenol;
- moară de laborator;
- sită metalică perforată;
- cilindri cu fund plat de capacitate 100 ml;
- agitator pentru cilindri;
- cronometru;



- balanţă cu precizie de 0,01 g.

Mod de lucru:
Se cântăreşte o cantitate de 3,2 g din proba de făină de încercat.  Se introduce proba 

într-un cilindru gradat. Se adaugă 50 ml soluţie de albastru de bromfenol. Se astupă cilindrul 
cu dopul şi se agită puternic 5 s. Se aşează cilindrul în agitator , se declanşează cronometrul 
şi se pune în funcţiune agitatorul. După 5 minute, se scoate cilindrul din agitator şi se adaugă 
la conţinutul său 25 ml de soluţie de acid lactic. Se continuă agitarea încă 5 minute, apoi se 
scoate cilindrul  din  agitator  şi  se lasă în repaus,  în  poziţie  verticală  exact  5 minute.  Se 
notează  volumul  sedimentului  cu  exactitate  de  0,5  ml.  Se  realizează  un  număr  de  2 
detrerminări pentru fiecare eşantion de probă.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Numărul  care  indică  volumul  sedimentului,  exprimat  în  ml,  reprezintă  indicele  de 

sedimentare. Se ia ca rezultat media aritmetică a rezultatelor celor 2 determinări efectuate 
pentru fiecare eşantion de probă. Rezultatul se exprimă prin număr întreg.

3.2.7. Determinarea indicelui de cădere după metoda Hagberg-Perten (conform 
SR ISO 3093)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum, triticale.

Principiul metodei: 
Activitatea  α-amilazică  se  estimează  folosind  ca  substrat  amidonul  prezent  în 

eşantion. Determinarea se bazează pe capacitatea unei suspensii apoase de făină sau şrot 
integral de cereale, de a gelatiniza rapid într-o baie de apă la fierbere, şi măsurarea lichefierii 
amidonului de de către α-amilaza prezentă în eşantion. Lichefierea influenţează consistenţa 
gelului de amidon şi deci, rezistenţa la agitatorul vâscozimetric şi timpul necesar acestuia de 
a cădea pe o distanţă- predefinită.

Aparatură şi reactivi: 
- aparat pentru determinarea indicelui de cădere;
- baie de apă;
- cronometru electronic;
- agitator vâscozimetric;
- tuburi vâscozimetrice de precizie;
- pipetă sau distribuitor automat;
- balanţă analitică.

Mod de lucru:
Se umple baia de apă până la nivelul indicat de preaplin. Se porneşte sistemul de 

răcire al aparatului. Se porneşte aparatul de indice de cădere şi se aduce apa la fierbere. Se 
transferă proba de lucru, cântărită în prealabil, într-un tub vâscuozimetric şi se adaugă 25 ml 
apă distilată. Se pune dopul şi se agită tubul vâscuozimetric de sus în jos de 20-30 de ori 
până se obţine o suspensie uniformă. Se introduce imediat tubul vâscuozimetric prevăzut cu 
agitatorul în baia de apă la fierbere.  Se activează capul agitatorului şi, din acest moment, 
aparatul va lucra automat. Analiza este considerată completă când agitatorul vâscuozimetric 
a   ajuns  la  partea inferioară  a  suspensiei  gelatinizate.  Se înregistrează  timpul  afişat  pe 
ecranul cronometrului. Acesta constituie indicele de cădere.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Indicele  de  cădere  reprezintă  timpul  necesar  agitatorului  vâscuozimetric  pentru  a 

străbate suspensia gelatinizată a probei. Indicele de cădere se exprimă în secunde.



3.2.8.  Determinarea  conţinutului  în  proteină  brută  prin  metoda  Kjeldhal 
(conform SR 13013-3)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum, orz, orzoaică, 
triticale, furaje, soia, mazăre, alune de pământ.

Principiul metodei: 
Metoda constă în mineralizarea probei de analizat cu acid sulfuric, în prezenţa unui 

catalizator mixt, alcalinizarea produşilor de reacţie, distilarea amoniacului rezultat şi titrarea 
acestuia, după captarea într-o soluţie de acid boric, cu o soluţie de acid sulfuric.

Aparatură şi reactivi: 
- aparat automat pentru determinarea proteinei brute Kjeltec Auto 1030 Analyzer;
- balanţă analitică;
- acid sulfuric concentrat cu d20 = 1,84 g/ml;
- hidroxid de sodiu 33%;
- acid boric 4%;
- catalizator mixt:    - sulfat de potasiu

- sulfat de cupru anhidru
- amestec indicator (roşu de metil + verde de bromcrezol)

Mod de lucru:
Se  introduce  proba  în  balonul  Kjeldhal,  se  adaugă  catalizatorul  mixt  iar  apoi  se 

adaugă 25 ml acid sulfuric 98%. Se aşează balonul în instalaţia de mineralizare. Balonul se 
acoperă  cu  o  plâlnie  de  filtrare  şi  se  încălzeşte,  la  început  uşor,  şi  se  agită  până  la 
terminarea spumării şi a dezintegrării masei, apoi se intensifică încălzirea şi se fierbe până 
când lichidul devine complet limpede. Din acest moment se menţine lichidul la fierbere încă 
45 de minute. Timpul total de mineralizare este de aproximativ 2 ore.  Se lasă balonul să se 
răcească şi se spală cantitativ pâlnia de acoperire şi gâtul balonului cu 50 ml apă distilată.  
Se  introduce  balonul  în  aparatul  automat  Kjeltec  Auto  1030  Analyzer  iar  determinarea 
cantitativă de proteină brută este realizată automat in 3 minute. 

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Proteină brută = 0,001401 x (V1-V2) x F x f : m x 100

- 0,001401 – cantitatea de azot corespunzătoare la 1 ml acid sulfuric 0,1 N, în grame;
- V1 - volumul de acid sulfuric 0,1 N folosit la titrarea probei, în ml;
- V2 – volumul de acid sulfuric 0,1 N folosit la titrarea probei martor, în ml;
- F - factorul de corecţie al acidului sulfuric 0,1 N;
- m - masa probei luată pentru determinare, în grame;
- f - factorul de transformare al azotului total în substanţe proteice.

3.2.9. Examinarea organoleptică a pâinii (conform STAS 91-83)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se  realizează  pâini  din  aluat  standard,  obţinut  din  300  g  făină de  grâu,  care  se 

examinează organoleptic folosind principiul metodei standardizate.

Principiul metodei: 
Examenul organoleptic constă în evaluarea însuşirilororganoleptice ale produselor de 

panificaţie, cu ajutorul organelor de simţ.

Aparatură şi materiale: 
- balanţă;
- riglă gradată de 20 cm, cu valoarea diviziunii de 1 mm;



- cuţite cu lungimea lamei de 25 cm, lăţimea de max. 25 mm şi grosimea de max. 2 
mm;

Mod de lucru:
Examenul oganoleptic se efectuează conform tabelului de mai jos, asupra produsului 

întreg şi secţionat (jumătăţi sau felii).

Caracteristici organoleptice Modul de examinare

Forma produsului Se apreciază vizual  forma, volumul  proporţional  cu 
masa şi prezenţa unor defecte posibile.    

Coaja
- aspect

      - culoare

- se  observă  aspectul,  grosimea,  culoarea  şi 
eventualele crăpături, coajă groasă, arsă.

- se examinează vizual culoarea la suprafaţă şi 
se  apreciază  dacă  este  caracteristică 
sortimentului analizat. 

Miezul
- aspectul în secţiune

- culoare

- consistenţă

- se  examinează  vizual  miezul  în  secţiune 
(uniformitate, forma şi fineţea porilor)

- se examinează vizual culoarea miezului şi se 
observă dacă este caracteristică sortimentului 
de analizat.

- se  apreciază  consistenţa  prin  apăsarea 
miezului  cu degetul, observând dacă acesta 
revine la forma iniţială.

- se mai  observă  dacă  miezul  e  desprins  de 
coajă, necopt, fărâmicios, dens, neelastic, cu 
straturi compacte şi urme de făină, lipicios.

Caracteristici organoleptice Modul de examinare

Miros Pentru aprecierea mirosului se secţionează produsul, 
se presează de câteva ori şi se miroase imediat. Se 
constată dacă are miros acru, rânced, de mucegai 
sau alt miros necaracteristic produsului.

Gust Se degustă o porţiune din produs (miez şi coajă) şi 
se  apreciază  dacă  gustul  este  caracteristic 
sortimentului  şi  dacă  apar  unele  defecte  ca:  gust 
străin,  acru,  amar  sau  prea  sărat,  cu  impurităţi 
minerale.

3.2.10.  Determinarea volumului  produselor  de panificaţie prin metoda Fornet 
(conform STAS 91-83)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se realizează pâini din aluat standard, obţinut din 300 g făină de grâu. 

Principiul metodei: 
Se măsoară volumul de seminţe de rapiţă al aparatului Fornet disclocuit de produsul 

de analizat şi se raportează la 100 g produs.

Aparatură şi materiale: 
- aparat tip Fornet;



- balanţă cu precizie de 5 g.

Mod de lucru:
Proba de analizat  se cântăreşte la  balanţă cu precizie  de 5 g şi  se introduce în 

recipientul aparatului. Acesta se închide etanş şi se basculează aparatul cu 180 º, printr-o 
mişcare rapidă. După scurgerea seminţelor de rapiţă, se citeşte nivelul atins de aceastea în 
cilindrul  gradat  al  aparatului.  Se  efectuează  în  acest  mod  trei  măsurători  ale  volumului 
probei, fără a scoate proba din aparat şi ca rezultat se consideră media aritmetică a celor 3 
măsurători. 

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Volumul produselor de panificaţie se exprimă în cm3 la 100 g produs şi se calculează 

cu formula:
Volumul (V) = V1/m x 100
V1 – volumul determinat al probei luată în lucru, în cm3;
m – masa probei luată în lucru, în grame;

3.2.11. Determinarea raportului înălţime/diametru la pâine

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se realizează pâini din aluat standard, obţinut din 300 g făină de grâu.

Principiul metodei: 
Se măsoară înălţimea şi diametrul produsului şi se face raportul acestora.

Mod de lucru:
Se măsoară cu un şubler înălţimea maximă a produsului. Pentru stabilirea diametrului 

se măsoară cu o riglă gradată două diametre perpendiculare şi se face media aritmetică a 
acestora. Se efectuează în paralel două determinări din aceeaşi probă luată pentru analize.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Raportul înălţime/diametru se calculează cu formula:
Raportul înălţime/diametru = H/D
H = înălţimea maximă a produsului;
D = media aritmetică a două diametre perpendiculare, în centimetri.

3.2.12. Analiza reologică a făinii folosind alveograful (conform SR ISO 5530-4)

Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.

Principiul metodei: 
Se pregăteşte un aluat cu umiditate constantă, din făină de grâu şi soluţie de clorură 

de sodiu, în condiţii standard.  Se pregătesc bucăţile de aluat pentru testare, de o anumită 
grosime. Bucăţile de aluat aplatizate se umflă prin întindere biaxială pentru a forma o bulă.  
Se trasează curba variaţiei de presiune în interiorul bulei, în funcţie de timp. Se evaluează 
proprietăţile aluatului în funcţie de forma şi suprafaţa alveogramelor.

Aparatură şi reactivi: 
- soluţie de clorură de sodiu 2,5%;
- ulei vegetal rafinat sau ulei de parafină;
- ansamblu alveografic complet;
- balanţă de precizie 0,5%
- cronometru;
- baloane volumetrice.



Mod de lucru:
Se introduc în cuva malaxorului 250 g făină, cântărită cu o exactitate de 0,5 g. Se 

fixează capacul cu ajutorul sistemului de inchidere şi se porneşte motorul prin acţionarea 
butonului de pe panoul de control al malaxorului. Concomitent se proneşte cronometrul. Se 
scurge prin gaura din capac volumul  necesar de soluţie  de corură de sodiu existentă în 
biureta aparatului. Se lasă aluatul să se formeze timp de 1 minut. După acest interval de 
timp, se opreşte aparatul şi se reincorporează făina şi aluatul aderente la clapeta de ghidaj şi 
la marginile superioare ale cuvei, cu ajutorul spatulei de material plastic special destinată 
acestui scop. Se reporneşte motorul şi se lasă ca malaxarea să continue 6 minute. În acest 
timp  se  ung  cu  ulei  accesoriile  necesare  pentru  extrudare.  După  expirarea  timpului  de 
malaxare se deschide orificiul de extrudare şi se picură câteva picături de ulei pe plăcuţa de 
primire,  în  prealabil  poziţionată.  Se  elimină  primul  centimetru  de aluat.  Se  închide  cuva 
malaxorului.  Se  continuă  procesul  de  extrudare  şi  când  fâşia  de  aluat  ajunge  la  nivelul 
fantelor crestate în plăcuţă se taie ferm aluatul cu un cuţit perfect ascuţit. Se trece bucata de 
aluat pe o plăcuţă de oţel inox, unsă cu lei în prealabil. Se extrudează succesiv 5 bucăţi de 
aluat , fără a opri motorul. Primele patru bucvăşi de aluat se întind pe masa de laminare, cu 
direcţia în care au fost extrudate corespunzând cu axa majoră a mesei de laminare. A cincea 
bucată de aluat se lasă pe plăcuţa de extrudare. Se opreşte motorul malaxorului. Imediat 
cele  patru bucăţi  de aluat  se laminează cu ajutorul  rolei  de oţel  inox,  unsă în prealabil,  
trecând-o peste căile de rulare de 12 ori succesiv. Cu o mişcare fermă se taie cu ştanţa,  din 
fiecare bucată de aluat, bucata pentru testare. Se îndepărtează excesul de aluat. Se ridică 
ştanţa  cu  bucata  de  aluat  pentru  testare  şi  se  răstoarnă  pe  placa  de  odihnă.,  unsă  în 
prealabil.  Se  introduce  imediat  fiecare  bucată  de  aluat  cu  plăcuţa  de  odihnă  în 
compartimentul  cu  control  termostatat  la  25º.  Alatul  stă  la  dospit  15-20 minute.  Apoi  se 
începe încercarea alveografică apăsând pe butonul pornit/oprit al alveografului. Imediat ce 
bula de aluat s-a spart şi curba a fost înregistrată, se apasă din nou butonul pornit/oprit al 
aparatului. Se continuă testarea pentru toate cele 5 bucăţi de aluat ale probei.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele sunt măsurate şi calculate ca medie a celor 5 determinări realizate pentru 

fiecare probă. 
P = parametrul de presiune maximă; este proporţional cu valoarea presiunii maxime 

în bula de aluat, care este corelată cu rezistenţa la deformare a aluatului (tenacitate);
L = media valorilor abscisei, în punctele de rupere (lungimea);
G = indice de umflare, această valoare este rădăcina pătrată a volumului  de aer, 

exprimat în ml, necesar pentru a umfla bula de aluat până la rupere.  Se calculează după 
formula:

G = 2,226√L
Raportul P/L    = prin convenţie este denumit raportul de trasare al curbei.

3.2.13. Determinare amidonului fizic la cartof

Principiul metodei: 
Se evaluează conţinutul în amidon al cartofului prin cântărire hidrostatică cu ajutorul 

balanţei  Mohr  Westphal.  Legătura  între  densitate  şi  concentraţie  este  folosită  pentru 
determinarea conţinutului în amidon al cartofilor, ca o măsură a coacerii acestora precum şi 
a stabilirii calităţii lor. 

Mod de lucru:
Se spală toţi cartofii corespunyători unei probe. Se realizează 3 repetiţii a câte 1 kg 

fiecare. Un coş metalic tip sită, a cărui tară a fost cîntărită anterior, se umple cu cartofi şi se 
cântăreşte. Se scufundă coşul într-un vas cu apă aşezat pe un cântar. Este cîntărit din nou, 
împreună cu apa. 



Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Calculul rezultatelor se realizează cu ajutorul formulelor:
Gsa = G -Fa

msa x g = m x g – ρ x Vc x g
Vc = (m-msa)/ ρ
ρc = m/Vc = ρ x m/(m-msa)
d = ρc/ ρ = m/(m-msa)
Gsa = greutatea sub apă a cartofilor;
G =  greutatea în aer a cartofilor;
Fa = forţa ascensională;
msa = masa aparentă sub apă a cartofilor;
g = acceleraţia gravitaţională;
ρ = densitatea apei;
ρc = densitatea relativă.

3.2.14. Determinarea timpului de fierbere la cartof

Principiul metodei: 
Se  evaluează  rezistenţa  la  fierbere,  gustul,  culoarea,  consistenţa,  făinozitatea 

umiditatea şi structura amidonului.

Mod de lucru:
Se prelevează câte 5 cartofi din fiecare probă şi se pun la fiert cu apă distilată. După 

ce  încep  să  fiarbă  în  clocot,  se  cronometrează  25  de  minute  şi  se  scot  pe  farfurie. 
Caracteristicile se notează pe fişa de bonitare de către fiecare degustător în parte.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă ca medie între rezultatele degustărilor efectuate de specialişti.
1. Rezistenţa la fierbere  se referă la modificările ce apar după fierbere.
2. Gustul este o însuşire subiectivă. Se recomandă ca degustătorul să încerce mai 

mulţi  tuberculi (3 - 4).
3 Culoarea se  notează după tăierea tuberculului fiert, apreciind şi modificarea 

acesteia  în timp.
4. Consistenţa este un caracter specific fiecărui soi şi se determină prin palpare.
5. Făinozitatea este un caracter ce depinde de structura  amidonului (se determină 

în secţiune)
6. Structura amidonului  este determinată de mărimea grăunciorilor de amidon (se 

determină prin degustare).
7. Umiditatea se determină după fierbere prin secţionarea tuberculului.

3.2.15. Determinarea calităţii de prăjire la cartof

Principiul metodei:
Se  evaluează  caracteristicile  cartofilor  prăjiţi:  culoare,  consistenţă,  capacitate  de 

înmuiere în timp.

Mod de lucru:
Se  spală  cartofii  corspunzătri  fiecărei  probe,  se  curăţă  de  coajă  şi  se  dau  pe 

răzătoare. Se cântăresc 200 g şi se spală bine pentru îndepărtarea amidonului. Se prăjesc în 
baie de ulei la 190 ºC timp de 7 – 10 minute. Se scot pe farfurie şi sunt supuşi degustării.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă ca medie între rezultatele degustărilor efectuate de specialişti.



3.2.16. Determinarea procentului de coji la fasole

Principiul metodei: 
Se determină procentul de coji de fasole din probe.

Mod de lucru:
Se cântăresc 10 g boabe de fasole din fiecare probă şi se introduc în baloane de 

sticlă cu fundul plat. Se adaugă apă distilată clocotită peste ele, se acoperă cu sticle de ceas 
şi se lasă în repaus până a doua zi. După 24 de ore, se scurge apa şi se decojesc boabele 
de fasole. Cojile rezultate se introduc în etuvă, în fiole speciale, pentru 3 ore la 120 ºC. Se 
cântăresc la balanţă cu 2 zecimale.

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă în procente coji.

3.2.17. Determinarea timpului de fierbere la fasole (conform STAS 6124/1-73)

Principiul metodei: 
Se evaluează timpul de fierbere exprimat în minute.

Mod de lucru:
Se numără 100 de boabe de fasole şi  se pun în pahare de sticlă de 250 ml.  Se 

acoperă cu apă distiliată clocotită şi se acoperă cu sticlă de ceas. Paharele se pun la fiert pe 
baie de nisip şi se notează ora la care începe fierberea. Se verifică din 15 în 15 minute. Se 
notează timpul în care are loc fierberea completă pentru fiecare probă în parte.

                            

3.3. ELECTROFOREZA MONODIMENSIONALÃ PE GEL DE AMIDON 
PENTRU  IDENTIFICAREA  HIBRIZILOR  DE  PORUMB  SI 
DETERMINAREA PURITÃTII GENETICE

3.3.1.  SCOP

Prezenta procedurã are drept  scop efectuarea electroforezei  monodimensionale pe gel  de 
amidon pentru identificarea geneticã a liniilor  parentale care compun hibrizii  de porumb si 
determinarea puritãtii genetice a acestor hibrizi. 
Prin aceastã metodã se pun în evidentã enzimele active existente la porumb prin inventarierea 
alelelor  care codificã sinteza enzimaticã. Aspectul enzimelor pe gelul de amidon dã un model 
“amprentã” dupã care se poate identifica fiecare hibrid si stabili puritatea geneticã a lui.
Rezultatele acestei metode sunt exacte si reproductibile în orice conditii similare.

3.3.2.  DOMENIU DE APLICARE

Electroforeza monodimensionalã efectuatã la porumb înseamnã a plasa un extract de 
izoenzime  obtinut din coleoptilul semintei germinate de 5 zile în gel de amidon si aplicând un 
câmp electric aceste izoenzime migreazã de la catod la anod în functie de mãrimea, forma, 
încãrcarea electricã netã, proprietãti selective de adsorbtie ale acestora.Sistemele enzimatice 
determinate prin aceastã tehnicã sunt în numãr de 11, care sunt codificate de alele situate în 
loci diferiti pe bratele celor 10 cromozomi ai porumbului si care pe gel se separã în benzi 
numite zimograme. Pozitia lor pe gel devine vizibilã prin utilizarea colorantilor specifici fiecãrei 
enzime. In mod curent sunt utilizate 4-5 sisteme enzimatice pentru diferentierea hibrizilor de 
porumb si determinarea puritãtii genetice a acestora.
In anexa nr.1 este redatã harta cromozomicã cu loci enzimatici la porumb.



Aceastã metodã satisface cerintele a 2 categorii de clienti si anume:
-  mentinatorii  de  linii  consangvinizate  sau linii  parentale  care verificã  puritatea geneticã  a 
loturilor mentinatoare de homozigotie ca o conditie de bazã in obtinerea de hibrizi performanti
- producatorii de hibrizi simpli si tripli care verificã puritatea genetica a acestora pentru a fi 
comercializati.  

3.3.3. MOD DE LUCRU

a) Pregatirea semintelor de porumb pentru germinatie

 Pentru amprentarea liniilor parentale ce compun hibrizii se pun la germinat cate 6-7 
seminte din fiecare esantion. Acestea se iau aleatoriu din fiecare esantion, se spala sub jet de 
apã intr-o sitã  si se pun cu germenele în jos într-un vas Petri, descris la pct.5.30. Inainte de a 
pune semintele, în fiecare vas se pun 3-4 rondele de hârtie de filtru cu φ=90 mm peste care se 
toarnã 5 ml de apã. Se pune capacul, se noteazã pe acesta esantionul din proba inregistratã in 
registrul de primiri esantioane, cu numãrul de ordine si data  si se pune vasul în incubator la 
24-25°C timp de 5 zile pentru a germina semintele.

 Pentru determinarea puritãtii genetice a hibrizilor se pun la germinat câte 100 seminte 
de porumb din fiecare esantion. Acestea se iau aleatoriu din fiecare esantion, se spalã sub jet  
de apã intr-o sitã  si se pun cu germenele în jos pe hârtie de filtru specialã pentru germinatie IN 
CUTIA DE GERMINATIE.Se noteaza pe capacul cutiei nr. Probei, dat si ora cand s-au pus 
semintele.  Peste  acestea se pune o altã  bandã de hârtie  bine îmbibatã cu apã.  Apoi  se 
noteazã intr-un colt exterior al hârtiei esantionul din proba pusã la germinat, se rãsuceste de la 
un capãt banda ca un sul, strâns bine pentru a nu cãdea semintele si se pune pe verticalã într-
un vas înalt, în incubator la germinat la 24-25°C, timp de 5 zile.

b) Prepararea tamponului de migrare

Prepararea solutiei tampon se face în functie de enzimele care trebuiesc determinate. 
Pentru cele 11 enzime se preparã 4 tipuri de tampon. . In functie de utilizarea lui, tamponul 
este  de  douã  feluri:  tampon pentru  gel  si  tampon  pentru  bacuri  (electrozi).Acestea  douã 
constituie tamponurile de migrare.
Cele 4 tipuri de tampon în functie de enzimele determinate au un pH de o anumitã valoare 
care se obtine 
prin substantele care îl compun si sunt denumite: sistem “A” (pH=5,0), sistem“B” (pH=5,7), 
sistem“D”
(pH=6,5) si sistem “J”(pH=8,6).
Substantele  care  intrã  în  componenta  tamponurilor  de  migrare,  sistemele  si  enzimele 
determinate sunt redate în Anexa nr. 5.
Aceste solutii tampon sunt pãstrate în sticle etichetate si de culoare închisã, în frigider pânã în 
momentul utilizãrii.  Solutia tampon necesarã pentru prepararea unui gel într-o cuvã  este de 
520 ml iar pentru  bacuri  este de 1600 ml.

c) Pregãtirea cuvei pentru gelul

Se aseazã pe masã o placã de portelan, pe care se pune cuva. Pe partea inferioara a 
ei sunt pe laterala 2 fante. Acestea se astupã perfect cu o bandã adezivã pentru a nu curge 
gelul, când se toarnã fierbinte în cuvã. Pe partea superioarã, cuva se sterge bine cu hârtie de 
filtru pentru a nu avea nici o impuritate care ar dãuna procesului de migrare. Pe marginea 
cuvei se traseazã cu un creion marker linii în modul urmator: de la marginea cuvei care se 
pune în bacul cu electrodul negativ (acesta se orienteazã în frigider unde are loc migrarea spre 
exterior) se mãsoarã 3 cm, se traseazã o linie; apoi de la aceasta se mãsoarã încã 1 cm si se 
traseazã o linie. De la aceasta se mai masoara 6 cm si încã 1 cm pentru a  monta 2 piepteni în 
cuvã. 



d) Prepararea gelului de amidon

Acesta se prepara cu o zi înainte de migrarea electroforetica a izoenzimelor.
Pentru amprentare in functie de numãrul liniilor parentale de analizat se preparã gelul pentru o 
cuvã sau douã (intr-o cuvã pe 2 piepteni se pun 6 linii de analizat a câte 5 extracte enzimatice 
din fiecare, alãturi de 6 extracte din esantioane martor cu formula genetica cunoscutã).
Puritatea genetica a hibrizilor analizati se face in 2 cuve; cele 100 de extracte se impart câte 
50 in fiecare.

e) Pregãtirea solutiei de extractie a enzimelor

Se pune pe balantã un pahar Berzelius, se fixeazã tara balantei la 0 si se cântaresc 
4,15 g L-Acid Ascorbic (GM = 198,1g/mol). Se pun 50 ml apã distilatã în pahar care se pune 
apoi pe agitator la o turatie moderatã 
de  700-800  rpm  si  se  introduce  electrodul  pH-metrului  în  solutie  pentru  a  se  regla  pH-
ul.Aceasta  solutie  de  extractie  trebuie  sã  aibã  pH  =  7,38-7,40  si  pentru  acest  lucru  se 
ajusteazã pH-ul cu L-Acid Ascorbic cu GM=176,1g/mol. Solutia se preparã in momentul in care 
se opereaza extractia enzimelor din coleoptil. 

f) Obţinerea extractului enzimatic din coleoptil

Peste fiecare coleoptil se adaugã cantitatea de 200µl solutie de extractie pregãtitã ca la 
punctul anterior.  Cantitatea totalã de solutie de extractie necesarã se calculeazã astfel:  se 
înmulteste 200µl cât trebuie pentru fiecare tub cu numãrul coleoptile prelevate si pentru fiecare 
10 ml de solutie luatã în lucru se cântareste 1,67 g zaharozã care se amesteca bine cu solutia 
Se ia un suport isoterm alb care a stat la frigider la 4°-6°C si se introduc tuburile Eppendorf în 
el si se noteazã pe capacul tubului numãrul de ordine al probei luat in lucru. Se preleveazã 12-
15mm de la extremitatea apicalã a coleoptilului si se introduce în tub, peste care se pun 100µl 
solutie de extractie si se striveste cu pilonul de inox pânã la zdrobirea totalã a coleoptilului.Apoi 
se adaugã peste extract incã 100µl solutie de extractie. 
Cantitatea de 200µl solutie de extractie acoperã necesarul de extractie completã a enzimelor 
din coleoptilul prelevat. 
Alãturi se pune un vas Berzelius, cu apã distilatã pentru a spãla pilonul dupã fiecare zdrobire. 
Apoi pilonul de inox se sterge cu hârtie de filtru si se introduce în urmatorul tub. Pe perioada 
cât dureazã zdrobirea tubul se tine în suport, la rece (peste 40°C si la luminã, enzima se 
perimeazã). Se ia apoi fiecare tub cu extract enzimatic si se agita bine la vortex 10-15” iar la 
final se centrifugheaza toate extractele la 10.000 rpm timp de 5’. Din supernatantul obtinut se 
portioneaza in  mai  multe tuburi  Eppendorf  pentru a putea fi  manipulate cu usurinta si  se 
introduc la congelator la – 25º - 30ºC, unde se conservã timp de 12 luni. Din acesta se folosesc 
imediat 8 µl dintr-un tub; restul se pune în frigider în suportul isoterm albastru, BP.

g) Depunerea extractelor pe dintii pieptenelui

Se aseazã pe masã o bucata de hârtie de filtru, în fata suportului  cu extractele de 
enzime, pe care se pune un piepten. Se numeroteazã cu marker pe banda adezivã numãrul 
pieptenului cât si ordinea extractelor dupã cum sunt numerotate pe tuburile Eppendorf.
Pieptenele  care  contine  extracte  pentru  amprentarea  lor  are  32  de  dinti  si  depunerea 
extractelor pe ei se face in modul urmãtor: pe primul si ultimul dinte se depune solutie indicator 
de migrare de albastru de bromfenol;  pe urmãtorii  30 de dinti  se depun alternativ  câte 5 
extracte din esantioanele martor cu formula geneticã cunoscutã si 5 extracte din liniile cãrora 
trebuie sã li se stabileascã formula geneticã. 
Pieptenele  care  contine  extracte  pentru  determinarea  puritãtii  genetice  are  33  de  dinti  si 
depunerea extractelor pe ei se face in modul urmator: pe primul dinte si ultimul se depune o 
picãturã din solutia indicator de albastrul de bromfenol, pe urmãtorii 3 dinti si penultimii 3 dinti  



se depun  extracte  din  cei  doi  martori  (parintii  hibridului  respectiv  care  se  analizeazã  sau 
martori certificati inregistrati in laborator) iar intre acestia se depun extracte ale hibridului luat in 
lucru (25 de dinti). La 6 cm de primul dinte se monteazã al doilea piepten in felul urmãtor: pe 
primii 4 dinti si ultimii 4 depun extracte din cei doi martori (pãrintii hibridului respectiv care se 
analizeazã sau martori certificati inregistrati in laborator) iar intre acestia se depun extracte ale 
hibridului luat in lucru (25 de dinti).
Astfel intr-o cuvã se gãsesc 50 de extracte enzimatice din semintele hibridului de analizat. Se 
procedeazã la fel pentru a doua cuvã; in total pe cei 4 piepteni sunt 100 extracte de analizat. 
Din fiecare tub se iau câte 8µl de extract de enzime pentru fiecare dinte al pieptenului. 
Pieptenele cu extracte se impacheteazã intr-o hârtie si se pune la rece, in frigider sau pot fi 
congelati timp mai multe zile pânã când se monteazã in gel.

h) Montarea pieptenelui în gel

Cuva cu gel se scoate pe masã, pe placa de portelan cu 30- 1h înainte de a începe 
montarea, pentru a se termostata gelul (daca gelul se taie imediat, devine casabil), se dã folia 
la o parte si cu bisturiul se face prima tãieturã la 2-3 cm de marginea cuvei. Apoi se face a 
doua tãieturã la 1 cm de prima si fâsia de gel se scoate cu grijã deasupra cuvei cu gel. Se 
monteazã pieptenele cu primul dinte numerotat de la stânga spre dreapta, în pozitie verticalã, 
pe peretele gelului de la ultima tãietura. Se preseazã bine cu o spatula fiecare dinte pentru a 
adera perfect pe peretele gelului. La capetele pieptenelui  câte un dinte îmbibat cu solutie 
indicator de migrare, care lasã o dârã albastrã, ce aratã cã migrarea are loc, si functie de 
sistemul de tampon utilizat, aceastã dârã are la final intre 9-13 cm. 
La o distanta de 6 cm de fâsia de 1 cm se mai poate tãia o fâsie de 1 cm de gel, pentru a mai  
monta un pieptene. Se pune apoi fâsia de gel cu grijã la loc, bine întinsã si se acopera tot gelul 
cu folia de plastic pentru a împiedica deshidratarea lui în timpul migrãrii. Inainte de a pune 
cuva la migrat se scot benzile adezive de sub cele douã fante ale cuvei.

i)  Migrarea

Migrarea electroforetica are loc la rece, la 4-6°C în frigider; de la catod spre anod.
Cele douã bacuri se pun în frigider si se pozitioneaza în modul urmator: bacul cu electrodul  
negativ spre exterior iar bacul cu anodul spre interiorul frigiderului, paralel cu primul si la o 
distanta  egala  cu  latura  cuvei  care  se introduce  cu capetele  în  cele  doua  bacuri  (primul 
pieptene se afla în dreptul catodului). Se monteaza firul negru la catodul bacului si firul cu 
borna  rosie  la  anodul  bacului  si  ambele,  cum indicã  semnele  la  generator.  Se  deschide 
generatorul de curent cu 10-15’ înainte de a demara migrarea si apoi se fixeaza valorile de 
migrare la generator, în functie de tamponul utilizat si enzimele care se determinã.
Se noteazã în caietul  de lucru valorile  la  care are loc  migrarea,  ora la  care s-a demarat 
procesul şi data.
Dupã 20’se întrerupe curentul, se scoate cuva pe masã, se îndepartează folia si se scoate 
pieptenele cu grijã, apoi se întinde folia la loc peste gel, cu o tija din plastic, perfect pentru a nu 
avea nici o bulã de aer la suprafatã. Se pune din nou cuva în bacuri, se monteaza fisele si se  
deschide generatorul. Se fixeazã noile valori de migrare la generator si se noteaza în caiet  
noile  date.  Durata migrãrii  si  valorile  voltajului  la  generator  sunt  în functie  de sistemul  de 
tampon utilizat si se gãsesc în tabelul de mai jos. In timpul migrãrii, gelul se încalzeste datorita 
câmpului electric si pentru a evita supraincãlzirea (enzimele se peri-meaza la o temperatura 
mai mare de 40°C) se pune o pungã de plastic cu apã înghetatã, peste geluri, pe toata durata 
migrãrii. 

Sisteme tampon Voltajul constant Distanta  parcursa  de 
albastru de bromfenol

Durata migrarii

Histidin-citrat pH 5.0
Sistem “A”

200V pentru 20min.
apoi 300V

9 cm 5 ore

Histidin-citrat pH 5.7 200V pentru 20min. 12 cm 5 ore



Sistem “B” apoi 300V
Histidin-citrat pH 6.5
Sistem “D”

200V pentru 20 min.
apoi 280V

13 cm 5 ore

Tris borate EDTA pH 8.6
Sistem “J”

200V pentr 20 min
apoi 260V

13 cm 5 ore

Se închide generatorul, se scot fişele, se ia punga cu gheaţã de pe gel.Cuva se pune pe masã, 
se ia folia de pe gel şi se pregãteşte pentru tãiere.

j) Pregãtirea soluţiilor de revelat enzimele

Aceste soluţii se pregãtesc cu 1orã  înainte de a se termina migrarea.Substantele care 
intrã în componenţa acestor coloranţi se cântăresc la balanţa din nişă deoarece sunt toxice. Se 
iau vase Erlenmeyer de 250 ml, se noteazã pe ele enzimele  si data ,care se determinã apoi  
se  cântãresc  substantele  pentru  fiecare  izoenzimã  determinatã  conform  cu  anexa  7.  Se 
acoperã fiecare vas cu un dop si se pun la întuneric in dulap pânã se taie gelul pentru a fi  
colorat.

k) Decuparea gelului

Gelul se taie în cuvã în modul urmator: la ambele capete se mãsoara 10 mm sau 20 
mm si se taie cu bisturiul perpendicular pe fâsia de 10 mm, unde a fost montat pieptenele iar  
aceste bucãti se aruncã. Apoi de la fâsia transversalã de 10 mm, se mãsoarã  cu rigla 60 mm 
si se taie cu bisturiul paralel cu aceasta. 
Se scoate bucata de gel tãiatã, se sterge cu hârtie de filtru pe ambele pãrti si se aseazã în altã 
cuvã în felul urmãtor:
- se pune mai întâi în cuva curatã un straif de plastic tare (L=160,5mm, l=14mm,  φ= 2 mm) pe 
care se   pune gelul, se fixeazã bine pe centru, sã nu gliseze si se pune deasupra lui o placã 
de  sticlã,  de  o  anumitã  greutate  care  sã  tinã  gelul  fix,  când  este  tãiat.  Se  pozitioneazã 
instrumentul de tãiat (descris la pc.5.19) cu capetele la marginea cuvei si se trage razant cu 
aceasta apoi se introduce sub gel urmãtorul straif de plastic
(φ= 2 mm ) si se continuã asa, câte enzime, atâtea straturi de gel, de aceeasi grosime cu 
staiful de plastic. Primul si ultimul strat de gel nu contin izoenzime, se eliminã.

Sisteme de tampon Enzime relevate
A MDH

PGM
B β-GLU

MDH

D

MDH
IDH
PGI/PGD (1)
ACP/PGM (2)
DIA
β-GLU
ADH

J
GOT
ADH
DIA
CAT(3)

l) Pregãtirea tãviţelor şi colorarea gelurilor



Tãviţele  din  plastic  alb  numerotate  ca  la  pc.5.21  se  aşeazã  pe  masã,  în  ordinea 
revelãrii enzimelor şi se toarnã câte 1 ml de apã distilatã, pentru a nu se lipi stratul de gel de  
tãviţã.Dupã ce s-a tãiat gelul se ia placa de sticlã, se îndeparteazã primul strat, pe care nu se 
afla nici o enzimã şi se prinde urmãtorul strat cu degetele, cu mare atentie, de la capatul de 
unde s-a depus pe dinte primul extract şi se aşeazã în tãviţã în acelaşi sens, cum a fost tãiat.
Se  continuã  în  acest  mod  pânã  se  epuizeazã  toate  straturile  tãiate,  în  ordinea  relevãrii 
enzimelor in gel.
Se toarnã 50 ml soluţie de revelat din vasele Erlenmeyer, ţinute la întuneric care vor acoperi 
gelul şi se agitã cu mâna câteva secunde, tãviţa pe masã. Majoritatea enzimelor se coloreazã 
în incubator la 37°C (acesta a fost fixat la temperatura respectivã cu 1-2 h înainte de a taia 
gelul).Acestea sunt: MDH, PGI, PGD, ACP, ADH, DIA, IDH, GOT care se reveleazã între 30’-
1h si 30’, exceptie face tãvita cu gel ce contine CAT care se coloreazã pe masa în 5’.
 
m) Prepararea solutiilor de colorare

Fiecare tãvitã, contine un strat de gel pe care se aflã o enzimã revelatã cu o solutie de 
colorant specifică.
Dupa revelare, gelul este bine clãtit cu apã de la robinet si fixat cu o solutie, functie de enzima, 
aceasta este: o solutie de acid acetic pentru  PGM, ACP,GOT si o solutie de etanol  de 40° 
(vol./vol) pentru - MDH, IDH, PGI, PGD,BETAGLU si ADH. Gelurile sunt pãstrate la frigider 
(rezistã la 4-6°C, fãrã a se denatura pânã a 2 a zi) sau sunt citite imediat si apoi eliminate, sau 
pãstrate in pungi de plastic vidate, iar atunci când clientul o cere se fotografiazã zimogramele 
in douã exemplare una se dã clientului, iar cealaltã se pãstreazã in laborator.

n) Citirea zimogramelor

La porumbul  cultivat  sunt  evidentiate prin  electroforezã,  11sisteme enzimatice  care 
sunt codificate de gene situate în 22 de loci, dintre care 18 sunt polimorfe (alele situate în loci 
diferiti, pe cromozomi diferiti, fie nucleari sau citoplasmatici, codificã aceeasi enzimã, dându-i 
configuratie  diferitã  pe  gel).  O  izoenzima  este  o  proteina  activã,  compusã  din  lanturi  de 
aminoacizi; molecule de diferite mãrimi, cu greutate diferitã si încãrcare electricã netã diferitã. 
Plasatã într-un câmp electric, moleculele usoare si cu încãrcare electricã negativã la suprafata 
ei vor migra rapid spre anod iar cele grele si cu încãrcare pozitivã vor ramâne spre catod. Pe 
gel, moleculele din care este constituitã enzima vor apare însirate pe verticalã ca niste benzi, 
mai groase sau mai subtiri, fiecare bandã reprezentând o distantã  de migrare si fiind expresia 
unei gene (alele). Totalitatea lor dau o configuratie unicã, notatã prin cifre care alcãtuiesc o 
formulã geneticã sau zimogramã, ca “amprentã” unicã, a unui hibrid de porumb. Enzima este 
notatã prescurtat cu 3 litere mari, gena la fel ca enzima - prima litera este mare, a doua si a 
treia sunt mici - iar la sfârsit are o cifrã de la 1 la maximum 5 care aratã numãrul total de gene 
ce contin alele pozitionate pe un locus sau mai multi.
Alelele sunt notate cu cifre de la 1 la 18. De exemplu: malat dehidrogenaza - MDH de la 
porumbul  cultivat, este codificata de 5 gene, deci este o enzima polimorfa (configuratii diferite 
pe gel ale aceleiasi enzime).
Aceste enzime sunt :

ACP- Fosfataza Acida 
Este o enzima citoplasmaticã care se gaseste în toate tesuturile plantei.Gena care codificã 
aceasta enzima este situata pe cromozomul 9.Are 3 alele predominante: Acp1-2, Acp 1-3, Acp 
1-4.
Migrarea electroforetica se face în sistem de tampon “D”(pH 6,5).  Se utilizeaza martori bine 
diferentiati pentru a distinge clar ACP 1-2 si ACP 1-3.

ADH - Alcool dehidrogenaza 
Enzima - se gãseste în cea mai mare parte a tesuturilor.Gena Adh1 codificã enzime dimerice 
si este localizatã pe cromozomul 1L iar gena Adh2 este cunoscut cã nu se exprimã în coleoptil. 



La porumbul cultivat s-au identificat numai 2 alele - Adh1-4 si Adh1-6. Alela Adh1-4 are o 
frecventa mai mare. Pentru genotipurile heterozigote se observã o banda heterodimerã de 
pozitie medianã cu 2 homodimere cores-pondente.Aceastã enzimã se separã în tampon “D” 
(pH=6.5) si in tampon “J”(pH = 8,6 ).

CAT - Catalaza
Gena Cat3 codificã izoenzime mitocondriale, prezente numai în coleoptil. Cat2 codificã acelasi 
tip de enzime citoplasmatice tetramerice ca si Cat3 iar Cat1 se exprimã bine dupã dezvoltarea 
bobului. Pentru locusul Cat3 - au fost descrise 4 alele din care 1 nulã: Cat3-7, Cat3-9, Cat3-12; 
alela Cat3-9 este predomi-nantã. Aceastã enzimã se separã in tampon ”J” (pH=8.6)

DIA - Diaforaza
DIA este codificata de 2 gene Dia1 si Dia2.In porumbul cultivat se întâlnesc 3 alele din care 1 
nulã în locusul Dia1 (Dia1-8 si Dia1-12) care codificã enzimele monomerice.In locusul Dia2 
predominã o alela Dia2-4; 2 alte alele Dia2-6 si Dia2-2 sunt foarte rar întâlnite.  Aceste gene 
codificã  enzimele  dimerice.  Evidentierea  se  face  în  tampon “D”(  pH=6,5)  si  in  tampon“J” 
(pH=8.6)

β GLU - β Glucozidaza 
Gena Glu1 este activã în tesuturile plantulelor; mai mult în rãdãcini decât în coleoptile si este 
localizatã pe cromozomul 10L (la bobul germinat, de 5 zile se ia pe lângã coleoptil,  pentru 
extractie si rãdãcinutele apãrute si se introduc în tubul de extractie). Enzima este dimericã. In 
porumbul cultivat s-au identificat 7 alele din care 1 nulã: Glu1-1, Glu1-2, Glu1-6, Glu1-7, Glu1-
10, Glu1-N.
Migrarea electroforeticã se realizeazã în tampon “D”( pH = 6,5)  si  “B”( pH = 5,7). 

GOT - Glutamat oxalotransaminaza
3  gene  -Got1,  Got2  si  Got3  codificã  GOT la  porumbul  cultivat.  Enzima  este  dimericã  si 
prezentã în toate
organele plantei.Got1 este localizatã pe cromozomul 3L; Got2 în citoplasmã si în plastide si 
Got3 în mitocondrii.  Fiecare alelã din fiecare locus dã o banda homodimerã. Heterodimerii  
intragenici  migreazã  într-o  pozitie  intermediarã  între  2  homodimeri  corespondenti.  Nu  s-a 
observat nici o interactiune intergenicã. Migrarea se face în tampon “J”( pH =8,6).

IDH - Izocitratdehidrogenaza
IDH este codificatã de 2 gene Idh1 si Idh2 - independente genetic, localizate pe cromozomii 8 
si 6L .
Este o enzimã citoplasmaticã, polimorfã, ce se gãseste în toate tesuturile plantei. Evidentierea 
ei  se  face  în  tampon “D”.  La  un  coleoptil  de  5  zile  activitatea  genei  Idh2  este  de  5  ori 
superioarã Idh1.
In materialul cultivat au fost identificate pentru Idh1 - 3 alele -  4,6,8  si pentru Idh2 - 2 alele 4 si 
6.

PGM - Fosfoglucomutaza
Este o enzimã citoplasmaticã si prezentã în toate tesuturile plantei. Ea este codificatã de douã 
gene inde-pendente Pgm1 si Pgm 2, localizate pe cromozomii 1L si 5 S. La porumbul cultivat a 
fost descoperitã o 
singurã alelã pentru Pgm 1 si 4 alele pentru Pgm 2. Migrarea are loc în sistem de tampon 
‘’D’’( pH= 6,5).

PGD- 6 Fosfogluconat dehidrogenaza
Enzima citoplasmaticã este prezentã în toate tesuturile plantei. Este codificatã de 2 gene Pgd1 
si Pgd2 ce sunt localizate pe cromozomul 6L si 3L.Este o enzimã dimericã. Pgd1 contine 2 
alele -2 si 3,8 ; Pgd2 are tot 2 alele - 2,8 si 5. PGD si PGI se pot releva pe acelasi strat de gel.



PGI - Fosfoglucoizomeraza
Enzimã prezentã în toate tesuturile plantei, fiind o enzimã citoplasmaticã. O singurã gena Pgi1 
-  codificã  PGI  si  este  situatã  pe  cromozomul  1L.  La  porumbul  cultivat,  pentru  Pgi1  s-au 
identificat 3 alele - 2- 4 si 5.

MDH - Malat dehidrogenaza

Este o enzima dimericã. In coleoptilul de 5 zile se gãsesc 5 gene nucleare care codificã 
MDH:  genele  Mdh1,  Mdh2,  Mdh3  sunt  localizate  pe  cromozomii  3L,  6L  si  8  ce  codificã 
izoenzimele mitocondriale iar genele Mdh4, Mdh5 codificã izoenzime citoplasmatice si sunt 
localizate pe cromozomii 1L si 5S. Migrarea electroforeticã se face în tampon “D”, tampon “A”, 
tampon  “B”.  Se  mai  întâlneste  o  genã  Mmm  care  este  responsabilã  de  o  modificare 
posttranslationalã de polipeptide mitocondriale. La porumbul cultivat aceasta are douã forme 
alelice si nu se noteazã la citirea unei zimograme: o alelã dominantã Mmm-M sau Mmm si o 
alelã  recesivã  Mmm-m  sau  mmm  care  dezvoltã  mobilitatea  electroforeticã  a  enzimelor 
codificate de primele trei gene Mdh1, Mdh2 si Mdh3.
Configuratia genelor si alelelor si notarea lor este urmãtoarea:
Mdh1      4 alele     1 - 6 - 10,5 - (n )
Mdh2      5 alele     3 - 3,5 - 4,5 - 6 - (n)
Mdh3      2 alele     16 - 18
Mmm      2 alele     m - M
Mdh4      1 alela     12
Mdh5      2 alele     12 - 15

MDH  fiind  dimericã,  activitatea  sa  se  produce  sub  interactiunea  intergenicã  între 
produsi de gene din acelasi compartiment celular (între Mdh1, Mdh2 si Mdh3 de o parte si 
Mdh4 si Mdh5 de altã parte).
Pentru un individ  homozigot,  pentru cele 5 gene vor fi  teoretic:  5  enzime homodimere,  3 
enzime hetero-dimere intergenice formate sub actiunea genelor  Mdh1, Mdh2 si Mdh3 si o 
enzimã heterodimerã inter-genicã (între Mdh4 si Mdh5).

Fiecare  strat  de  gel  contine  câte  o  enzimã  a  cãrui  configuratie  dupã  revelare  se 
numeţte  zimogramă.  Aceastã  zimogramã este  specificã  fiecãrei  linii  parentale;  combinatia 
dintre douã linii (mama si tata) dã o zimogramã a cãrei configuratie este o combinatie între cele 
douã. Pentru fiecare enzimã existã una sau mai multe configuratii,  functie de câte alele o 
codificã si de locul unde se gãsesc acestea. 

Enzimele sunt sintetizate (codificate) de ADN nuclear si mitocondrial din oricare celulã 
a plantei; unele se gãsesc in citoplasmã, altele în mitocondrii (acestea sunt formatiuni, organite 
ce se gãsesc în citoplasmã);
unele se gãsesc mai mult în partea aerianã a plantei, altele în rãdacinã. Benzile care sunt 
revelate pe gelurile electroforetice sunt produse enzimatice codificate de loci diferiti de pe cei 
10 cromozomi ai porumbului.

Pe o zimogramã pot apare una, douã sau mai multe benzi. Aceeasi enzimã poate sã 
aibã mai multe configuratii, caz în care benzile sunt polimorfice. Numãrul benzilor polimorfice 
pe o zimogramã este dependent  de numarul de loci,  de numãrul de alele pe locus si  de 
structura cuaternarã a enzimei.
In  cazul  determinãrii  ’’amprentei  unice’’a  liniilor  consangvinizate  se  poate  identifica  pentru 
fiecare  alelã  ca  pozitie  în  locusul  respectiv  pe  un  cromozom sau  altul  care  este  enzima 
(genotipul enzimatic) codificatã de aceasta.

Astfel, pentru un locus cu  n alele vor fi urmatoarele formule:

- pentru genotipurile homozigote (liniile consangvinizate) vor fi un numãr = n

- pentru genotipurile heterozigote (hibrizii)  va fi  Cn
2 = 

2
)1( −nn



- numarul total de alele va fi   n + 
2

)1( −nn
 = 

2
)1( +nn

Fiecare tãvitã cu stratul de gel se pune pe transluminator pentru a se citi mai bine, 
fiecare enzimã studiatã. 
Pentru  o  citire  cât  mai  exactã  se  utilizeazã  pe  aceeasi  zimogramã,  alãturi  de  extractele 
enzimatice din hibrid, extracte din esantioanele  martor certificate, a cãror formule genetice 
sunt cunoscute si publicate.
Formula stabilitã pentru fiecare enzimã se noteaza pe o fisa tip si aceastã zimogramã se poate 
imortaliza cu un aparat foto, obţinându-se fotografii  pe care vor apare denumirea enzimei, 
numãrul  pieptenelui  pe care a fost  aceastã enzimã la migrat  si  data incercãrii  respective. 
Aceste date corespund cu datele de pe fisa tip; doar codul esantioanelor, numãrul de extracte 
luate in lucru, sistemul de tampon utilizat nu se scriu pe aceasta de pe fisã.
Fiecare formulã reprezintã un model “amprentã“ unic pentru fiecare linie consangvinizatã, linie 
parentalã, hibrid simplu si triplu, luati în studiu.

In  producerea  de sãmântã,  controlul  calitãtii  loturilor  de sãmântã  începe odatã  cu 
semãnatul,  purificarea  biologicã  -  castrarea  si  se  continuã  cu  recoltarea,  conditionarea 
ajungând la stadiul  final  -  controlul  calitãtii  semintei  în laborator-  atât  din punct  de vedere 
genetice cât si fiziologic. 

Calitatea geneticã sau puritatea geneticã a loturilor de hibridare si a loturilor comerciale 
înseamnã practic o identificare a semintelor stabilindu-se astfel pe loturi, procentul de seminte 
pure si impure. Determinarea puritãtii  genetice prin electroforezã se face identificând toate 
semintele strãine (offtypes) si originea lor. Offtypes sunt plante netipice, care nu se identificã 
cu modelul izoenzimelor pãrintilor sau hibridului în cauzã. Acestea pot apãrea prin amestec 
mecanic de seminte, plante polenizate cu polen strain, segregãri.
Toate acestea se exprimã în procente la 100 seminte luate în lucru.

Pentru identificarea liniilor parentale (care pot fi linii consangvinizate homozigote sau 
hibrid simplu format la rândul lui din LC mama +LC tata) se determina formula geneticã a  câte 
5 seminte din fiecare, pe o cuva de gel putându-se monta pe 2 piepteni 6 probe, rezultatul fiind 
înscris în fisele tip, printr-o formulã geneticã unicã, redatã prin numere pentru fiecare enzimã 
studiatã.
Pentru determinarea puritatii genetice se iau în lucru 100 de seminte din aceeasi proba, din 
care se obtin extracte enzimatice si  care sunt  puse la  migrare în 2 cuve cu gel;  cate 50 
extracte în fiecare cuvã. 

Exemplul  de  citire  a  unei  zimograme,  pentru  stabilirea  unei  formule  genetice  la  o  linie 
consangvinizatã, la o linie parentalã sau un hibrid - în cazul în care am lua un singur locus 
Mdh2 - va avea la analiza electroforeticã urmãtorul model:
       

            MAMA (cu panicul smuls)                                                                           TATA
         --------------------------------------                                                                 -------------------

LOCUS               ALELE                                                            LOCUS                       ALELE 

Mdh2                    3 - 3                                                                Mdh2                             6 - 6
 



          
  Autopolenizare                                                     contributia mamei                 contributia tatalui
       (fara contributia tatalui)                                                 ( 3 )                                          ( 6 )

                           
Mdh2                    3 - 3                                                                Mdh2                             3 - 6
             Amprenta homozigota                                                                        Amprenta  
heterozigota
                                                                                                    ( samânta hibrida )

In situatia în care pãrintii unui hibrid contribuie cu informatii genetice diferite la 2 sau mai multi 
loci 
enzimatici  -  sãmânta obtinutã este controlatã pentru toti  acesti loci  si  va avea urmatoarea 
formulã:

 MAMA ( cu panicul smuls )                                     TATA                                  POLEN STRAIN
-------------------------------------                       -------------------------                     --------------------------

LOCUS                ALELE              LOCUS            ALELE                     LOCUS               ALELE 

 Mdh2                     3 - 3                Mdh2                3,5 - 3,5                         Mdh2                     6 
- 6
 
 Idh                         4 - 4                 Idh                      4 - 4                             Idh                        5 
- 5
 
 Acp                        2 - 2                 Acp                     4 - 4                              Acp                      4 
- 4 

                     Autopolenizare                           Hibrid  analizat                               Hibrid  
strain
                             
                            3 - 3                                             3 - 3,5                                                  3 - 6
                            4 - 4                                             4 - 4                                                     4 - 5
                            2 - 2                                             2 - 4                                                     2 - 4

3.4. ELECTROFOREZA MONODIMENSIONALA PE GEL DE AMIDON 
PENTRU DETERMINAREA PURITATII GENETICE  A HIBRIZILOR DE 
FLOAREA SOARELUI



3.4.1.  SCOP

Prezenta procedurã are drept scop determinarea puritãtii genetice a hibrizilor de floarea 
soarelui prin electroforezã monodimensionalã pe gel de amidon. Prin aceastã metodã se pun 
în  evidentã  enzimele  active  existente  în  seminte  ca  atare,  in  cotiledoanele  unei  seminte 
germinate  de  floarea  soarelui  si  in  hipocotile  fiind  una  din  cele  mai  bune  metode  de 
inventariere a alelelor care  codificã sinteza fiecãrei enzime; aspectul lor pe gelul de amidon dã 
un model “amprentã” dupã care se poate  stabili puritatea geneticã a lui.

3.4.2.  DOMENIU DE APLICARE

Electroforeza  monodimensionalã  utilizatã  la  hibrizii  de  floarea  soarelui  constă  în 
plasarea unui extract de izoenzime  într-un gel de amidon si aplicând un câmp electric aceste 
izoenzime migreazã de la catod la anod în functie de marimea, forma, încãrcarea electricã 
netã,  proprietati  selective de adsorbtie ale acestora.  Izoenzimele determinate la  hibrizii  de 
floarea soarelui sunt în numar de 9, care se separã în benzi si pozitia lor pe gel devine vizibila  
prin utilizarea colorantilor specifici fiecãrei enzime.

In mod curent sunt utilizate 4 sau 5 sisteme enzimatice pentru determinarea  puritãtii 
genetice a hibrizilor 
de floarea soarelui.

3.4.3. Mod de lucru

a) Prepararea solutiei de extractie a enzimelor

Intr-un pahar Erlenmyer de 125 ml, se pun 100 ml solutie TRIS 0,1 M (pH=7,2) si 100 
µl de 2-β-mercaptoetanol 0,2 %.
Pentru extractia enzimelor se utilizeazã intre 40µl-350µl solutie de extractie in functie de tipul 
de  tesut care se preleveaza (seminte, cotiledoane, hipocotile).

b) Obţinerea extractului enzimatic 

           La determinarea puritatii genetice a loturilor de floarea soarelui, in functie de enzimele  
revelate se utilizeazã extractia din cotiledon de 3 zile. 

Pentru cotiledoane de 3 zile se iau in lucru 110 de seminte care se iau aleatoriu din 
proba adusã de client, se spalã sub un jet de apã intr-o sitã.  In prealabil se pregãteste hârtie 
de filtru specialã pentru germinatie în modul urmator: 
semintele se pun in tavite,  cutii  pentru germinatie pe hartie de filtru , se noteaza numarul 
probei, data si ora pe capac.

Pentru extractia enzimelor din hipocotil de 5 zile se pun la germinat 100 seminte la fel  
ca mai sus cu mentiunea ca se preleveaza  1-1,5 cm, portiunea de sub cotiledoane care este 
hipocotilul si se introduce in tub pentru a intra in lucru.

In mod curent se utilizeazã sãmântã germinatã (2 cotiledoane) de 3 zile unde sunt 
prezente toate enzimele cu activitate maximã conform urmatorului tabel:

               Enzima Sãmântã uscatã Sãmântã
 imbibatã 24 ore

Cotiledoane 
de 3 zile

Hipocotil  de  5 
zile

ACP separatã la pH 5.7 - - + +
ACP separatã la pH alcalin - +/- + -
EM - - + +
GOT - - + +
IDH + + + +/-



MDH +/- + + +
PGD + + + +
PGI + + + +
PGM - + + +
ShDH - - + +
+ activitate enzimaticã puternicã
+/- activitate enzimaticã slabã
inactivitate enzimaticã

Dupã zdrobire se omogenizeazã extractele cu ajutorul vortexului.  Apoi tuburile cu extractele 
enzimatice se introduc in rotorul cu 24 de lãcasuri pentru a fi centrifugate 5’ la 10000 rpm. Se 
obtine  un  supernatant  clar  care  contine  enzimele  si  un  sediment  constituit  din  resturile 
materialului vegetal luat in lucru. Supernatantul se poate fractiona in 2-3 tuburi si se pãstreazã 
in lada frigorificã la –25-30°C, timp de câteva luni. 

c) Prepararea tamponul de migrare

Prepararea solutiei tampon se face în functie de enzimele care trebuie determinate. 
Pentru cele 9 enzime se prepar 6 tipuri de tampon. In functie de utilizarea lui, tamponul este de 
douã feluri:  tampon pentru gel si tampon pentru bacuri (electrozi). Acestea douã constituie 
tamponurile de migrare.

Tamponul de migrare se preparã in functie de enzimele determinate si are un pH de o 
anumitã valoare, tampon “B” pH=5.7  se prepara pentru MDH,PGI,ACP
care se obtine prin substantele care îl compun si sunt denumite: tampon L-Histidina citrat ”B” 
(pH=5,7), tampon L-Histidina citrat (pH=6.2), tampon L-Histidina citrat “D” (pH=6,5), tampon-
Soda borat (pH=8.0),  tampon - Litiu borat (pH=8,3) si tampon - Tris borat EDTA “J”(pH=8.6).
Substantele care intrã în componenta tamponului de migrare si  denumirea  acestora  sunt 
redate   în anexa 2.
Aceste solutii tampon sunt pãstrate în sticle etichetate si de culoare închisã, în frigider pânã în 
momentul utilizãrii. Tamponul pentru bacuri se poate reutiliza la urmãtoarea migrare.
Solutia tampon necesarã pentru prepararea unui gel este de 520 ml.Tamponul pentru bacuri 
este 
de 1600 ml.

d) Pregãtirea cuvei pentru gelul

Se aseazã pe masã o placã de portelan, pe care se pune cuva. Pe partea inferioarã a 
ei sunt pe lateralã douã
fante. Acestea se astupã perfect cu o banda adezivã pentru a nu curge gelul, când se toarnã 
fierbinte în cuvã. Pe partea superioarã, cuva se sterge bine cu hârtie de filtru pentru a nu avea 
nici o impuritate care ar dãuna procesului de migrare. Pe marginea cuvei se traseazã cu un 
creion marker linii în modul urmãtor: de la marginea cuvei care se pune în bacul cu electrodul 
negativ (acesta se orienteazã în frigider unde are loc migrarea spre exterior) se mãsoara la 2 
cm si la 3 cm, se traseazã 1 linie; apoi de la aceasta se mãsoara încã 1 cm si se traseazã o 
linie. De la aceasta se mai mãsoarã 6 cm si încã 1 cm, pentru a  monta al doilea pieptene.

e) Prepararea gelului 

Acesta se preparã cu o zi înainte de migrarea electroforeticã a izoenzimelor.
In functie de enzimele determinate se preparã 6 tipuri de tampon care intrã in componenta 
gelului.

f)  Prepararea solutiei –indicator de migrare 

Pentru a observa dacã migrarea are loc, se monteazã la capetele pieptenelui, in gel, la 
o distantã de 5 mm 



câte o bandã de hârtie de filtru Wattman nr.3 cu L = 10 mm si l = 2 mm imbibatã cu solutie de 
colorant. Aceasta se obtine prin amestecarea intr-un recipient inchis la culoare, a 10 ml de 
glicerol si 5 ml de bleu de bromfenol cu 20 ml apã distilatã. Solutia se pãstreazã timp de o  
lunã, la frigider (4-6°C). 

g) Depunerea extractelor pe dintii pieptenelui

Se aseazã pe masã o bucatã de hârtie de filtru, în fata suportului  cu extractele de 
enzime, pe care se pune un piepten. Se numeroteazã cu marker pe banda adezivã numãrul 
pieptenului cât si ordinea extractelor dupã cum sunt numerotate pe tuburile Eppendorf.

Pieptenele care contine extracte pentru amprentarea lor are 32 de dinti si depunerea 
extractelor pe ei se face in modul urmãtor: pe primul si ultimul dinte se depune solutie indicator 
de migrare de albastru de bromfenol;  pe urmãtorii  30 de dinti  se depun alternativ  câte 5 
extracte din esantioanele martor cu formula geneticã cunoscutã si 5 extracte din liniile cãrora 
trebuie sã li se stabileascã formula geneticã.

Pieptenele care contine extracte pentru determinarea puritãtii genetice are 33 de dinti si 
depunerea extractelor pe ei se face in modul urmãtor: pe primul dinte si ultimul se depune o 
picãturã din solutia indicator de albastrul de bromfenol, pe urmãtorii 3 dinti si penultimii 3 dinti  
se  depun  extracte  din  cei  doi  martori  (pãrintii  hibridului  respectiv  care  se  analizeazã  sau 
martori certificati inregistrati in laborator) iar intre acestia se depun extracte ale hibridului luat in 
lucru (25 de dinti). La 6 cm de primul dinte se monteazã al doilea piepten in felul urmãtor: pe 
primii 4 dinti si ultimii 4 depun extracte din cei doi 
martori  (pãrintii  hibridului  respectiv  care  se analizeazã  sau martori  certificati  inregistrati  in 
laborator) iar intre acestia se depun extracte ale hibridului luat in lucru (25 de dinti).
Astfel intr-o cuvã se gãsesc 50 de extracte enzimatice din semintele hibridului de analizat.
Se procedeazã la fel pentru a doua cuvã; in total pe  cei 4 piepteni sunt 100 extracte de 
analizat. 

Din fiecare tub se iau câte 8µl extract de enzime pentru fiecare dinte al pieptenului. 
Pieptenele cu extracte se impacheteazã intr-o hârtie si se pune la rece, in frigider sau pot fi 
congelati timp mai multe zile pânã când se monteazã in gel.

h)  Montarea pieptenelui în gel

Cuva cu gel se scoate din frigider pe masã, pe placa de portelan cu 30’-1h  înainte de a 
începe montarea, pentru a se termostata gelul (dacã gelul se taie imediat, devine casabil), se 
dã folia la o parte si cu bisturiul 
se face prima tãieturã la 2 cm sau 3 cm de marginea cuvei, in functie de enzimele care sunt 
revelate.Apoi se face  a douã tãieturã la 1 cm de prima si fâsia de gel se scoate cu grijã pe gel. 
Se monteazã primul pieptene cu 25 de extracte, cu primul dinte cu extract enzimatic numerotat 
de la stânga spre dreapta, în pozitie verticalã, pe peretele gelului de la ultima tãieturã. Se 
preseazã bine cu o spatulã fiecare dinte pentru a adera perfect  pe peretele gelului.  La o 
distantã de 6 cm sau 7 cm de aceasta, se face a doua tãieturã pentru a scoate fâsia de gel de  
1 cm lãtime, unde se monteazã al doilea pieptene cu urmãtoarele 25 de extracte enzimatice. 
Se pune apoi fâsia de gel cu grijã la loc, bine întinsã, apoi se acoperã tot gelul cu folia de 
plastic pentru a împiedica deshidratarea lui în timpul migrãrii. Inainte de a pune cuva la migrat 
se scot benzile adezive de sub cele douã fante ale cuvei.
Se repetã operatia de montare a urmãtorilor doi piepteni in cuva urmãtoare, la fel ca in prima; 
ca in totalitate in cele douã cuve sã fie 100 de extracte pentru analizat..

i) Migrarea

Migrarea electroforeticã are loc la rece, la 4-6°C în frigider; de la catod spre anod.
Se procedeazã conform cu descrierea de la pc.6.10 din PS-01-1, cu deosebirea cã valorile din 
tabelul urmãtor sunt specifice pentru migrarea electroforeticã la floarea soarelui:



Sisteme de tampon Durata 
migrarii

Distanta  parcursa  de 
albastru de bromfenol

Voltajul constant

Histidin citrat pH 5.7 “B” 5 ore 13 cm 260V pt. 30 min. apoi 
290V

Histidin citrat pH 6.2 5 ore 11 cm 260V pt. 30 min. apoi 
280V

Histidin citrat pH 6.5 “D” 5 ore 11 cm 260V pt. 30 min. apoi 
280V

Sodium borat pH 8.0 5 ore 11 cm 250V
Litiu borat pH 8.3* 5 ore 11 cm 250V
Tris borat EDTA pH 8.6 “J” 5 ore 13 cm 220V
* Forta ionica in acest tip de tampon este mare, deci incalzirea datorata efectului lui Joule este 
puternica. Din aceasta cauza gelurile trebuie mentinute reci prin adaugarea ghetii in timpul 
migrãrii.

Se închide generatorul, se scot fisele, se iau pungile cu gheatã de pe gel.
Cuva se pune pe masã, se îndepărtează folia de pe gel si se pregãteste pentru tãierea gelului.

j) Pregãtirea solutiilor de revelat  enzimele

Aceste solutii se pregãtesc cu 1h înainte de a se termina migrarea.
Substantele  care  intrã  în  componenta  acestor  coloranti  se  cântãresc  la  balanta  din  nisã, 
deoarece majoritatea sunt  toxice.  Se iau vase Erlenmeyer  de 250 ml,  se noteazã pe ele 
enzimele  care  se  determinã  apoi  se  cântãresc  substantele  pentru  fiecare  izoenzimã 
determinatã conform cu anexa 3. Solutiile se toarnã în vas cu un cilindru cotat de 100 ml. Se 
acoperã fiecare vas cu un dop si se pun la întuneric pânã se taie gelul pentru a fi colorat.

k) Decuparea gelului

Gelul se taie în cuvã în modul urmãtor: la ambele capete se mãsoara 3-5 mm si se taie 
cu bisturiul perpendicular pe fâsia de 10 mm, unde a fost montat pieptenele iar aceste  bucãti 
se aruncã. Apoi de la fâsia transversalã de 10 mm, se mãsoarã  cu rigla 50-60 mm si se taie 
cu bisturiul paralel cu aceasta. Se scoate bucata de gel tãiatã, se sterge cu hârtie de filtru pe 
ambele pãrti si se aseazã în altã cuvã în felul urmãtor: se pune mai întâi în cuva curatã o folie 
de plastic tare  (L=170,5mm si l=15mm, φ= 1,25-1,5mm) pe care se  pune gelul, se fixeazã 
bine pe centru, sã nu gliseze si se pune deasupra lui o placã de sticlã, de o anumitã greutate 
care sã tinã gelul fix când este tãiat. Pentru tãierea gelului se utilizeazã folii din plastic de 1 mm 
grosime pentru toate enzimele care se pun in evidentã. Apoi se pozitioneazã  instrumentul de 
tãiat cu capetele la marginea cuvei si se trage razant cu aceasta, apoi se introduce sub gel 
urmãtoarea folie de plastic si se continuã asa câte 
enzime, atâtea straturi de gel. Primul strat de gel nu contine izoenzime, se eliminã.In functie de 
tamponul utilizat, pe fiecare strat se aflã o izoenzimã in ordinea tãierii, de sus in jos conform cu 
urmãtorul tabel:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          TAMPON                                          ENZIME REVELATE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    HISTIDINA CITRAT                              PGI, PGD, ACP, MDH, EM, IDH
                “B”
            pH= 5,7                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    HISTIDINA CITRAT             EM, IDH, MDH, PGD, PGI, PGM, ShDH
              pH = 6.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HISTIDINA CITRAT           IDH, PGM, ShDH



                “D”
            pH= 6,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SODA BORATA                                    ACP, PGI, GOT
          pH= 8.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    LITIU BORAT                                       ACP, GOT
          pH= 8,6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TRIS BORAT EDTA                             ACP, GOT
               “J”
           pH= 8,6  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Pregãtirea tãvitelor si colorarea gelurilor

Tãvitele  din  plastic  alb  se  aseazã  pe  masã  si  se  numeroteazã  în  ordinea  tãierii 
straturilor de gel cu numere de la 1 la 5 cât si enzima care se afla pe gel. Dupã ce s-a tãiat  
gelul se ia placa de sticlã, se îndepãrteazã primul strat si se prinde urmãtorul strat cu degetele, 
cu mare atentie, de la capãtul de unde s-a pus pe dinte primul extract. In tãvitã se toarnã 1 ml 
de apã distilatã pentru a nu se lipi gelul când se pune în tavitã. Se toarnã cei 50 ml solutie de 
revelat din vasul Erlenmeyer, tinute la întuneric care vor acoperi gelul si se agitã cu mâna 
câteva secunde, tãvita pe masã.Toate enzimele se coloreazã în incubator la 37°C (acesta a 
fost fixat la temperatura respectivã cu 1-2 h înainte de a tãia gelul) intr-un interval de 30’-1h 
30’.

m) Prepararea solutiilor fixatoare

Solutiile de revelare enzimaticã sunt date în anexa 3. Fiecare tãvitã, contine un strat de gel pe 
care se aflã       
o enzimã revelatã cu o solutie conform cu aceastã anexã. Dupã revelare, gelul este bine clatit  
cu apã de la 
robinet si fixat cu o solutie, functie de enzimã, aceasta este: o solutie de acid acetic pentru - 
ACP si o solutie de etanol 40° pentru EM, GOT, IDH, MDH, PGD, PGI, PGM, ShDH.
Gelurile sunt pãstrate la frigider (rezista la 4-6°C, fãrã a se denatura, pânã a 2 a zi ) sau sunt 
citite imediat si apoi eliminate, sau pãstrate in pungi de plastic vidate, iar atunci când clientul o 
cere se fotografiazã zimogramele  in  douã exemplare  una se da clientului,  iar  cealaltã  se 
pãstreazã in laborator.

n) Citirea zimogramelor

Pe gel, moleculele din care este constituitã enzima vor apare însirate pe verticalã ca 
niste benzi, mai groase sau mai subtiri, fiecare bandã reprezentând o distantã de migrare si 
fiind expresia unei alele.
Totalitatea lor dau o configuratie unicã, notatã prin cifre care alcãtuiesc o formulã geneticã; 
“amprentã” unicã, a unui hibrid de floarea soarelui.
Enzima este notatã prescurtat cu 3 litere mari (exceptie face Sikimat dehidrogenaza, notatã cu 
4 litere); 
gena la fel ca enzima-prima literã este mare, a doua si a treia sunt mici - iar la sfârsit are o cifrã 
de la 1 la maximum 5 care aratã numãrul total de gene ce contin alele pozitionate pe un locus 
sau mai multi. 
De exemplu:  malat  dehidrogenaza  MDH,  este codificatã   de 2  alele,  deci  este o  enzimã 
polimorfã  si  pe  zimogramã  prezintã  3  configuratii  de  formule  genetice.  Enzimele  cu  3 
configuratii sunt: MDH, PGI, IDH, ACP2, PGM, EM, GOT  si cele care prezintã 4 configuratii 
sunt: PGD, ACP1, ShDH la hibrizii studiati.



ACP - Acidofosfataza

Este o enzimã cu structurã dimerã, prezentã in citoplasma celulelor din seminte si cotiledoane 
de 5 zile.  Au fost identificate 2 alele (Acp2 2 si  Acp2 4) la floarea soarelui.  Punerea ei in 
evidenta este fãcutã in  tamponul Sodiu-borat (pH=8.0) in tamponul (“Litiu borat”) cu pH=8,3, si 
in tamponul Tris borat EDTA 
(pH=8.6). Existã si o a 2–a genã care codificã enzimele active (ACP) din cotiledoane si frunze. 
Aceastã genã a fost numitã Acp 1, care prezinta 3 alele codominante Acp1 1, Acp1 2, Acp1 4,   
care au fost gãsite la specii de floarea soarelui cultivate. Aceste enzime se separã in tampon 
cu pH 5.7 si sunt dimere.

EM - Enzima malicã 

Este  o  enzimã tetramerã.  Structura  cuaternarã  a  zimogramelor  plantelor  homozigote  este 
reprezentatã de o sigurã bandã, iar la plantele heterozigote zimogramele prezintã 5 benzi de 
intensitãti  diferite. O singurã genã are 2 alele (Em1 2 si Em1 4). Zimogramele cu 5 benzi 
prezintã o patã localizatã intre cele 2 benzi ale homotetramerilor.
Separarea electroforeticã a acestor enzime se realizeazã in tampon cu pH 5.7 sau 6.2

GOT – Glutamat-oxalo transaminaza

Are o structurã dimericã, se exprimã in citoplasmã, mitocondrii si cloroplastide (organite din 
citoplasmã) si este  codificatã de 3 gene: GOT1 cu 2 alele, GOT2 cu 3 alele si GOT3 cu 1 
alelã. Migreazã in 2 tipuri 
de tampon (“Litiu borat”si “J”) cu pH= 8,3 si 8,6. Plantele homozigote prezintã o sigurã bandã 
pe zimogramã, iar plantele heterozigote trei benzi.

IDH - Izocitrat dehidrogenaza

Este  o  enzimã  dimericã.  Activitatea  enzimaticã  este  codificatã  de  2  alele  codominante, 
exprimate prin Idh2 2 si Idh 2 4.  Se relevã in sistemele de tampon pH=5.7, pH=6.2 si pH=6.5. 
Indivizii homozigoti prezintã pe zimogramã o singurã bandã in timp ce genotipurile heterozigote 
dau 3 benzi pe zimogramã (2 homodimere si 1 intragenicã heterodimerã).

MDH - Malat dehidrogenaza

Este  o  enzimã  dimerã,  prezentã  in  citoplasmã  si  mitocondriile  din  celulele  semintei  si 
cotiledoanelor.
Zimogramele sunt polimorfe: in extractele de sãmântã zimograma prezintã un numãr variabil 
de benzi - de la 3 pânã la 6 iar in extractele din cotiledoane doar 1 bandã sau 3. Migreazã in  
tampon acid (“B”) cu pH=5,7 sau tampon histidin-citrat pH=6.2. MDH este codificatã de 2 alele 
Mdh2 2 si Mdh2 4 prezente in tipurile de floarea soarelui cultivate. Alela Mdh2 4 este intâlnitã 
in mod obisnuit in liniile mentinãtoare de sterilitate. 

PGD - Fosfogluconat dehidrogenaza 

Enzima citoplasmaticã cu structura dimerã; locusul  Pgd1 contine 3 alele (Pgd 1 2,  Pgd1 3, 
Pgd1 4) codominante.   Alela (Pgd1 3) se exprimã slab pe  zimogramã deoarece enzima 
codificatã de aceasta migreazã mult mai incet decât cea codificatã de  Pgd1 2. Este pusã in 
evidentã  in  sistemele de tampon acid  (“B”),  cu pH=5,7 si  tamponul  histidin  citrat  pH=6.2. 
Zimogramele genotipurilor heterozigote [Pgd1 2/4] prezintã 3 benzi: 2 corespunzãtoare celor 2 
homodimeri si una pentru heterodimerul intragenic. Genotipul homozigot [Pgd1 3/3] prezintã 
pe zimogramã o amprentã de intensitate scãzutã. 

PGI - Fosfoglucoizomeraza



Este o enzimã citoplasmaticã cu o structurã dimerã; pe locusul Pgi2 sunt 2 alele (Pgi2 2 si 
Pgi2  4),  care  se  exprimã  atât  in  sãmântã  cât  si  in  cotiledoane.  Migreazã  in  4  tipuri  de 
tampoane (“B” pH=5.7, Histidin citrat pH=6.2, ”Soda borat” pH=8.0 si ”Litiu borat” pH=8.3). PGI 
poate fi revelatã in aceleasi solutie ca si PGD.
Plantele  homozigote dau pe zimogramã o singurã bandã iar  plantele heterozigote dau pe 
zimogramã trei benzi.

PGM - Fosfoglucomutaza

Este o enzimã monomerã,  prezentã in  citoplasma tuturor  tesuturilor  plantei  si  se exprimã 
pregnant in co-
tiledoane. Este controlatã de un locus cu 2 alele Pgm4 2 si Pgm4 4. Pgm4 2 nu se intâlneste 
frecvent in citoplasma liniilor mentinatoare de sterilitate. S-a descoperit incã o bandã denumitã 
PGM 3 4 cu aceeasi mobilitate cu cea PGM 4 4 prezentã la toate genotipurile. Banda PGM3 4 
este mai putin intensificatã decât cea pentru PGM 4 2/2. Astfel zimograma pentru genotipul 
[Pgm4 2/2] prezintã 2 benzi.  Genotipul [Pgm 2/4]  prezintã pe zimogramã de asemenea 2 
benzi, diferenta fatã de genotipul [Pgm 4 2/2] fiind cã prima prezintã intensitatea benzilor mai 
pronuntatã. Evidentierea PGM are loc in tampon (“D”) cu pH=6,5 si in tampon histidin citrat 
(pH=6.2).

ShDH - Sikimat dehidrogenaza

Enzima ShDH este o enzimã monomerã,  care se exprimã in citoplasma si  cloroplastidele 
cotiledoanelor.
Are un singur locus cu 3 alele Shdh1 2, Shdh1 3, Shdh1 4. Alela Shdh 1 2 este prezentã in  
mod  frecvent  atât  in  citoplasma  ♂  a  liniilor  mentinãtoare  de  sterilitate  cât  si  a  liniilor 
restauratoare de ferilitate. Este pusã in evidentã in tamponul (“D”) cu pH=6,5 si in tampon 
histidin citrat (pH=6.2).
Plantele homozigote prezintã o singurã bandã pe zimogramã, iar plantele heterozigote prezintã 
2 benzi pe zimogramã. 

In anexa nr.6 - sunt redate schemele zimogramelor enzimelor studiate la floarea soarelui : 
ACP, EM, IDH, PGD, PGI, MDH, GOT, PGM si ShDH.

In anexa nr. 7  este redatã fisa cu enzimele analizate pentru puritatea geneticã ACP, IDH, 
PGD, PGI si MDH  si in anexa 8 - fisa cu enzimele EM, MDH, PGD, PGI, GOT, PGM si ShDH. 
La sfârsitul enumerãrii enzimelor este rubrica cu puritatea geneticã exprimatã in procente.

Calitatea geneticã sau puritatea geneticã a loturilor de hibridare si a loturilor comerciale 
înseamnã practic o identificare a semintelor stabilindu-se astfel pe loturi, procentul de seminte 
pure si impure. Determinarea puritãtii  genetice prin electroforezã se face identificând toate 
offtypes  si  originea  lor.  Offtypes  sunt  plante  netipice,  care  nu  se  identificã  cu  modelul 
izoenzimelor pãrintilor sau hibridului în cauzã. Acestea pot apãrea prin amestec mecanic de 
seminte, plante polenizate cu polen strãin, segregãri. Toate acestea se exprimã în procente la 
100 seminte luate în lucru.



CAPITOLUL IV



INSTRUCŢIUNI PROPRII PENTRU 
CÂMP PRIVIND

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 
MUNCĂ

4.1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
PENTRU CULTURA MARE, VITICULTURĂ, POMICULTURĂ, LEGUMICULTURĂ, 
PLANTE TEHNICE ŞI UTILIZAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

4.1. 1. PREVEDERI COMUNE
1.1. Selecţia personalului în vederea încadrării şi repartizării pe locuri de muncă.
Art.1. Lucrările pot fi executate numai de persoane având vârsta de peste 18 ani, 

care au calificarea necesară, cunosc procedeele de lucru, aparatura şi instalaţiile aferente 
meseriei pe care o practică şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi igienei 
muncii.

Art.2. Persoanele care nu sunt calificate pentrru meseria respectivă sau care nu au 
împlinit 18 ani, pot fi admise la lucru, în condiţii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea 
directă  a  cadrelor  calificate  în  aceste  lucrări  şi  numai  după  însuşirea  instructajului  de 
securitate şi sănătate în muncă.

Art.3. Nu  se  pot  angaja  persoane  sub  18  ani,  cu  afecţiuni  pulmonare  cronice, 
afecţiuni  nervoase  sau  accese  epileptiforme,  invalidităţi  care  nu  permit  eforturi  fizice, 
afecţiuni  cardiace  cronice  sau  acute,  ori  cu  alergii  la  contactul  cu  materii  organice  sau 
mirosuri de disconfort.

Art.4. Repartizarea personalului  la  locurile  de muncă se efectuează în funcţie  de 
calificarea  pe  care  o  are  pentru  lucrările  ce  i  se  încredinţează;  modul  cum  şi-a  însuşit 
noţiunile  corespunzătotoare  acestor  lucrări,  aptitudinile,  experienţa,  capacitatea  fizică  şi 
neuropsihică.

1.2. Controlul medical la angajare şi periodic
Art.5. Personalul, indiferent de vârstă, sex, poate fi încadrat numai după efectuarea 

examenului medical care să ateste că este apt pentru munca respectivă, conform legislaţiei.
Art.6. Personalul va face un control medical periodic în funcţie de specificul activităţii 

şi condiţiile în care aceasta se desfăşoară.
1.3. Protecţia împotriva electrocutării



Art.7.  (1)  La  lucrările  din  producţia  vegetală,  atunci  când  se folosesc  instalaţii  şi 
utilaje electrice, se vor respecta strict regulile specificate în legislaţia în vigoare.
             (2) În scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, înainte de 
punerea sub tensiune, verificările înscrise în tabelul 1.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B1 Verificarea  vizuală  a  imposibilităţii  atingerii 
pieselor sub tensiune da da da da da da da da da da da

B2 Verificarea vizuală a închiderii  tuturor capacelor da da da da da da da da da da da



şi a existenţei la locul lor a tuturor apărătorilor şi 
a gardurilor de protecţie ale instalaţiilor electrice

B3
Verificarea vizuală a integrităţii carcaselor tuturor 
echipamentelor  şi  elementelor  electrice  ale 
instalaţiei

da da da da da da da da da da da

B4

Verificarea vizuală a legăturilor vizibile de legare 
la  pământ  a  tuturor  echipamentelor,  a 
construcţiei metalice şi a căilor de rulare utilizate 
drept  conductor  de  protecţie,  precum  şi  a 
gardurilor de protecţie

da da da
da
(dacă e 
cazul)

Da
(dacă 
e 
cazul)

da da da da da da

B5 Verificarea vizuală a ancorării cablurilor electrice 
vizuale şi protejarea lor contra deteriorării da da da da da da da da da da da

B6
Verificarea  a  interdicţiei  plasării  cablurilor 
electrice pe sol sau pe alte suprafeţe pe care se 
circulă

da da da da da da da da da da da

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B7

Verificarea vizuală a integrităţii cablurilor electrice 
vizibile.  Verificarea  se  face  fără  a  atinge 
cablurile. Este STRICT INTERZISĂ ATINGEREA 
CABLURILOR ELECTRICE

da da da da da da da da da da da

B8

Operatorii  care  au  obligaţia  de  a  purta 
echipament de protecţie electroizolant trebuie să 
verifice vizual integritatea echipamentului (nu se 
admit  crăpături,  rosături,  etc.)  şi  valabilitatea 
utilizării  din  punct  de  vedere  al  verificărilor 
periodice

da da da da da da da da da da da

B9
Verificarea  vizuală  a  dstanţelor  admise  pînă  la 
conductoarele electrice neizolate (linii de contact, 
linii electrice aeriene etc.) 

da da da da da da da da da da da

B10 Verificarea  inexistenţei  receptoarelor  electrice 
improvizate da da da da da da da da da da da

B11 Verificarea  integrităţii  cutiilor  de  comandă  şi  a 
cablurilor de susţinere a acestora da da da da da da da da da da da

B12 Verificarea  interdicţiei  suspendării da da da da da da da da da da da



echipamentelor  şi  a  oricăror  piese  de  cablurile 
electrice

B13
Verificarea  vizuală  a  izolaţiei  cleştelui  port-
electrod (la instalaţiile electrice de sudură) - - - - - - - - da

da
(dacă  e 
cazul)

da
(dacă  e 
cazul)

B14

Verificarea existenţeişi integrităţii fişei cordonului 
de alimentare a echipamentelor electrice mobile 
şi portabile - - da da da

da
(dacă 
e 
cazul)

da
(dacă 
e 
cazul)

da
(dacă 
e 
cazul)

da
(dacă 
e 
cazul)

da
(dacă  e 
cazul)

da
(dacă  e 
cazul)

B15 Verificarea  existenţei  cutiei  de  protecţie  pentru 
cleştele portelectrod da - - - - - - - da - -

B16
Verificarea  auditivă  sau  vizuală  a  funcţionării 
dispozitivului  pentru  întreruperea  funcţionării  în 
gol a instalaţiilor de sudură electrică

- - - - - - - - da - -



4.1.2. REGULI GENERALE LA ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE A 
TRACTOARELOR, MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR

2.1. Prescripţii generale

Art.8. (1) Se interzice cumpărarea de tractoare, maşini agricole, utilaje şi instalaţii la 
care care nu sunt realizate de către constructor măsurile tehnice de securitate şi sănătate a 
muncii (dispozitive de siguranţă, supraveghere, semnalizare şi control, apărători şi carcase 
de protecţie, etc.).

(2)  ISTIS  cva  cumpăra  numai  tractoare  ce  corespund  cerinţelor  de  securiate  în 
muncă.

(3)  Pentru  prevenirea  apariţiei  factorilor  de  risc  de  accidentare  sau  îmbolnăvire 
profesională este permisă procurarea numai a echipamentelor tehnice certificate din punct 
de vedere al calităţii muncii.

(4) Se interzice punerea în funcţiune şi exploatarea tractoarelor care nu sunt echipate 
cu arc de securitate, cadru de rezistenţă sau cabină de protecţie.

(5) Este interzis a se lucra cu cadre de rezistenţă sau cabine de protecţie care au 
suferit avfarii în urma răsturnării tractoarelor. Acestea vor fi înlocuite cu cabine noi, construite 
de uzinele autorizate.
Se interzice procurarea acestora dacă nu sunt marcate cu plăcuţă cu datele de recunoaştere 
a fabricantului.

(6) Cadrele şi cabinele de protecţie nu trebuie să împiedice fixarea sau remorcarea 
de tractor a maşinilor,  utilajelor şi remorcilor. Cabina de protecţie trebuie să fie destul de 
spaţioasă, pentru a nu jena conducătorul în mişcările sale. Un spaţiu suficient trebuie să fie 
lăsat de fiecare parte a volanului.

(7) Cabina trebuie să fie dotată cu geamuri în aşa fel încât conducătorul să aibă o 
bună vizibilitate, iar sticla trebuie să fie securizată. Portierele, parbrizul, lunetele şi geamurile 
care se deschid, ca şi celelalte părţi mobile, trebuie să aibă o construcţie solidă (fig. 3).
   

              (8) Arcul de securitate, cadrul şi cabina de protecţie trebuie:
a) - să asigure securitatea în caz de răsturnare;
b) - să limiteze răsturnarea la 90°;
c) - să ofere posibilitatea unei ieşiri uşoare din cabină, în caz de blocare a 

uşii principale de acces;
d) - să evite suprasolicitarea psihofizilogică a conducătorului;
e) -  să fie suficient  de etanşă pentru a asigura condiţionarea temperaturii 

cabinei, ventilarea şi purificarea aerului în cazul lucrărilor cu produse de uz 
fitosanitar;



f) - să asigure spaţiul optim pentru scaun, comenzi, distanţa de securitate 
deasupra capului, faţă de pereţii laterali şi parbriz, să nu amplifice nivelul 
de zgomot;

g) - să asigure accesul uşor în cabină.
(9) Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, în cartea tehnică, se va menţiona 

zgomotul care nu trebuie să depăşească valorile de mai jos:
• Zgomot emis în mediul înconjurător: 
          - în timpul lucrului      80 dB(A);
• Zgomot emis la nivelul urechilor conducătorului:
          - în timpul lucrului       87 dB(A);

(10)  Pentru  diminuarea  vibraţiilor  transmise  conducătorului,  cabinele  de  protecţie 
trebuie fixate de tractor prin intermediul a patru dispozitive amortizoare (silent blocs).

(11) Scaunul conducătorului de tractor trebuie să asigure confort şi să îndeplinească 
următoarele cerinţe:

• lăţimea şezutului scaunului 450 mm;
• înălţimea spătarului 260 mm;
• cursa longitudinală 150 mm;
• cursa verticală 60 mm;
• cursa suspensiei scaunului max. 120 mm. 

(12) Pentru asigurarea conducătorului care participă la traficul rutier, tractorul trebuie 
să fie echipat cu un sistem de iluminat şi semnalizare luminoasă (fig 4).

(13) Pentru prevenirea accidentelor în timpul lucrului pe timp de noapte, tractoarele 
vor fi echipate cu câte 2 proiectoare, faţă şi spate.

(14) Priza de forţă a tractorului să fie protejată cu o apărătoare permanentă (b) şi o 
apărătoare de protecţie tip manşon, demontabilă(a) (fig.5).

(15) Apărătoarea de protecţie a prizei de forţă şi a arborilor de transmisie trebuie să 
fie o construcţie rezistentă, nerotitoare, solid menţinută în loc şi întreţinută în bună stare.
(fig.6).  Pentru  asigurarea  unei  stări  tehnice  corespunzătoare  şi  menţinerea  în  funcţiune, 
apărătorile de protecţie vor fi depozitate pe stelaje.  

  

  



                                         
            

(16) Tractoarele trebuie să fie echipate cu trusă de prim ajutor şi  cu un stingător 
portabil cu pulbere şi dioxid de carbon, bine fixat şi aşezat la îndemâna mâinii.

(17) Se interzice cumpărarea de tractoare, utilaje,  maşini  şi instalaţii  care nu sunt 
echipate cu apărători şi dispozitive de siguranţă de către constructor.

Art.9. La  contractarea  echipamentelor  tehnice  (tractoare,  maşini,  utilaje,  instalaţii, 
etc.) din import va fi prevăzută în contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate 
dispozitivele de securitate şi sănătate a muncii, apărătorile şi instrucţiunile în limba română, 
care să cuprindă prevederile  de protecţie a muncii  şi  să fie supuse certificării  calităţii  de 
securitate şi sănătate a muncii de către laboratorul de specialitate al institutului autorizat în 
acest scop.

Art.10. (1)  Demontarea sau montarea apărătorilor  şi  dispozitivelor  de protecţie se 
poate face după oprirea din funcţiune a maşinii. Regula generală de protecţie a muncii NU 
INTERVENIŢI LA MAŞINA ÎN FUNCŢIUNE, trebuie respectată.
             (2) Imediat după terminarea reglării sau reparaţiei, apărătoarea sau dispozitivul de 
protecţie  a  muncii  trebuie  montate  la  locul  lor.  Trebuie  să  fie  imposibil  de  demontat  o 
apărătoare sau dispozitiv de securitate fără folosirea sculelor.

Art.11. (1) Toate defecţiunile maşinii sau ale dispozitivelor de protecţie trebuie să fie 
semnalate fără întârziere conducătorului locului de muncă.
            (2) Maşina defectă trebuie oprită şi decuplată, iar comenzile închise. Imediat se  va 
pune  la  vedere  o  tăbliţă  pe  care  trebuie  să  fie  scrisă  cu  litere  negre  pe  fond  galben 
interdicţia: NU PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE! MAŞINA ESTE ÎN REPARAŢIE.

Art.12. (1) Fiecare maşină trebuie, atunci când este necesar, echipată cu dispozitive 
de pornire şi oprire proprii.
              (2) Atunci când pornirea unei maşini poate prezenta riscuri, un semnal acustic 
convenit, clar şi auzibil, trebuie dat înainte de punerea sa în funcţiune (fig. 7).



              (3) Butonul de punere în funcţiune trebuie să fie înecat şi suficient protejat.
              (4) Pentru a împiedica persoanele necalificate sau copii să pună maşinile în 
funcţiune, acestea trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat.
               (5) Nici o maşină nu trebuie lăsată în funcţiune când conducătorul ei a plecat,  
deoarece alte persoane şi, în mod deosebit, copii pot intra în contact cu ea.

Art.13. (1) Maşinile trebuie prevăzute cu un dispozitiv care să permită conducătorului 
oprirea rapidă de la locul său de muncă.
             (2) Butonul de oprire trebuie să fie de culoare roşie, iar acestă culoare nu trebuie  
folosită pentru nici un dispozitiv de pornire. Butonul de oprire va fi de tip apăsare.

Art.14. Tractoarele,  motocultoarele,  combinele autopropulsate etc.,  vor fi  conduse, 
exploatate, întreţinute şi reparate numai de personal calificat, cu experienţă şi cunoscător al 
normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 15. (1) Pentru prevenirea accidentelor, tractoarele, maşinile, utilajele şi instalaţiile 
agricole vor fi întreţinute corespunzător şi verificate periodic.
             (2) Deşeurile, praful, scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi vor fi îndepărtate imediat. 
În caz de început de incendiu se va folosi stingătorul portabil din dotare.

Art. 16. (1) Pentru prevenirea accidentelor provocate de haine prea largi, deşirate 
sau de cravate antrenate de organele în mişcare ale maşinii,  acestea trebuie să fie bine 
ajustate şi să nu aibă nici o parte liberă.
              (2) Se va interzice conducătorului tractorului, salariaţilor purtarea halatului. Aceştia 
vor purta combinezon sau pantaloni cu pieptar, ori salopetă de protecţie, bonetă sau şapcă 
pe cap.                    Echipamentul individual de protecţie se va purta strâns pe corp, bine  
ajustat şi fără poale lungi.

Art.17. (1) Atunci când maşinile şi utilajele agricole sunt transportate de  la un loc de 
muncă la altul sau de la locul de muncă  la sediul C.T.S., trebuie luate măsurile necesare 
pentru  prevenirea  accidentelor.  Semnalizarea  cu  triunghiuri  reflectorizante  speciale  a 
maşinilor agabaritice participante la traficul rutier, evită accidentele.
             (2) Aparatele de tăiere, cuţitele, dinţii,  vârfurile sau lamele vor fi protejate iar 
ridicătoarele hidraulice vor fi asigurate pentru a nu coborî maşina în mod accidental (fig.8).   
     

               



 2.2. Exploatarea tractoarelor

Art.18. Conducerea şi deservirea tractoarelor şi maşinilor agricole se fac numai de 
către  persoane  care  posedă  calificarea  necesară  şi  care  cunosc  regulile  de  tehnică  a 
securităţii muncii.

Art.19. Se  interzice  conducerea  tractoarelor,  maşinilor  agricole  şi  a  altor  utilaje 
agricole de către persoane aflate în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului.

Art.20. (1) Elevii şi tinerii sub 18 ani pot fi încadraţi la executarea lucrărilor agricole 
mecanizate, numai în timpul zilei cu respectarea prevederilor legale.
             (2) Este interzis elevilor  şi tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje agricole 
( tractoare, combine autopropulsate, etc.)

Art. 21. La executarea lucrărilor agricole meanizate de către conducătorii de tractoare 
şi maşini agricole cu vechimea în muncă sub un an, se va avea în vedere ca aceştia să 
execute  lucrările  mai   uşoare,  ferite  de pericol,  pe  terenuri  plane  şi  sub supravegherea 
permanentă a unui salariat cu experienţă în domeniu.

Art.22. I.S.T.I.S.  este  obligat  să  elaboreze  instrucţiuni  specifice  proprii  privind 
securitatea  şi  sănătatea  în  muncă,  în  funcţie  de  particularităţile  proceselor  de  muncă, 
destinate conducătorilor de tractoare şi celor care deservesc maşinile agricole, coducătorul 
locului de muncă fiind obligat să le prelucreze cu aceştia, să le afişeze în locuri bine alese şi 
să le dea un exemplar fiecăruia cu scopul de a le învăţa şi respecta.

Art.23. Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din ţeavă. La remorcile pe două 
roţi,  ochiul  de remorcare va fi  pasat  pe cât  de jos posibil,  sub puntea din spate,  pentru 
evitarea cabrării.

Art.24. Atunci când tractorul trage o sarcină grea sau se află înaintea urcării  unei 
pannte, ambreierea se va face cu precauţie, fără şocuri, pentru evitarea cabrării.

Art.25. Conducătorul tractorului va conduce cu atenţie, pentru a evita pericolele
ce se pot ivi în drumul de parcurs, cum ar fi: gropi, pante sau rampe, margini instabile de 
drum,  pereţi  de  tranşee,  şleauri  şi  toate  obstacolele  care  pot  determina  tractorul  să  se 
răstoarne.

Art.26. Pentru  evitarea  acceidentelor,  conducătorul  tractorului  se  va  deplasa  cu 
viteza corespunzătoare stării drumului şi a terenului în care execută lucrarea agricolă. Acestă 
regulă se impune în special în cazul terenului accidentat sau în apropierea şanţurilor.

Art.27. Înainte de a vira sau frâna, totdeauna se va reduce viteza de înaintare.
Art.28. În timpul executării lucrărilor agricole, se vor executa întoarceri suficient de 

largi şi niciodată mai mici de 8 m pentru agregate cu maşini purtate şi 10 m pentru cele 
tractate.

Art.29. Este obligatorie folosirea vitezei I înainte de a începe coborârea sau urcarea 
unei pante ori a unui taluz foarte înclinat, mai ales când tractorul trage o sarcină grea (fig.9).



Art.30. Este obligatoriu să se folosească calea de rulare cea mai largă cu putinţă, mai 
ales când condiţiile sunt periculoase, cum este cazul pantelor accidentate, al declivităţilor 
pronunţate sau atunci când tractorul este prea mult încărcat.

Art.31. Este interzisă plasarea de scânduri sau materiale similare în faţa roţilor din 
spate, pentru a degaja tractorul împotmolit.

Art.32. Înainte de a se începe lucrul se verifică frânele pentru ca acestea să fie bine 
reglate.

Art.33. Nu este admisă urcarea pe bara sau unghiul  de remorcare,  ori  pe utilajul 
tractat atunci când tractorul se deplasează.

Art.34. Se  interzice  urcarea  pe  tractor  a  persoanelor  în  vederea  transportării  lor, 
indiferent de distanţă. Aceasta se va permite în situaţiile când tractorul are locuri amenajate 
special din construcţie.

Art.35. Nu puneţi tractorul în funcţiune şi nu lucraţi dacă priza de putere şi transmisia 
cardanică nu sunt în întregime protejate cu apărători de protecţie atestate de un institut de 
specialitate.

Art.36. Se interzice coborârea sau urcarea pe tractorul în mers.
Art.37. Nu intraţi  între  tractor  şi  maşina  agricolă  decât  după  oprirea  motorului  şi 

decuplarea prizei de putere.
Art.38. Nu  se  va  îndepărta  buşonul  radiatorului  atunci  când  motorul  termic  este 

fierbinte. Aşteptaţi ca motorul să se răcească, slăbiţi buşonul lent la prima crestătură pentru 
a permite evacuarea presiunii şi numai după aceea scoateţi buşonul.

Art.39. Zilnic  se va executa  întreţinerea tehnică a tractorului.  Se vor  executa,  de 
asemenea, întreţinerile tehnice periodice. Se vor verifica funcţionarea normală a motorului, a 
aparaturii  de  bord  şi  a  instalaţiei  electrice,  comenzile  şi  etanşeizarea  sistemelor  de 
alimentare, răcire, ungere şi instalaţia hidraulică.

Art.40. Nu faceţi plinul lângă clădiri sau în timp ce motorul este în funcţiune sau încă 
este cald.  Evitaţi  vărsarea carburantului  pe tractor,  iar  dacă aceasta s-  a produs  totuşi, 
ştergeţi  carburantul şi aşteptaţi să se evapore înainte de a porni motorul.

Art.41. Utilizarea  dispozitivului  (omologat)  de  captare  a  scânteilor  la  ţeava  de 
eşapament este obligatorie; acesta trebuie să fie sigur, iar starea lui tehnică se va controla la 
intervale regulate.

Art.42. Nu lăsaţi copii să se apropie de tractor.
Art.43. Împotriva particulelor de praf, noroi, pietre ce pot să sară în timpul deplasării, 

tractoarele pe roţi vor fi prevăzute cu apărători la roţile din faţă şi apărători suplimentare la 
roţile din spate.

Art.44. În  scopul  evitării  accidentelor  datorate  desprinderii  în  timpul  mersului  a 
maşinilor agricole tractate sau purtate şi a remorcilor, se vor asigura următoarele măsuri de 
siguranţă:

a) – întinzătorii laterali vor fi montaţi pe tiranţii laterali;
b) – rigidizarea sistemului de cuplare în timpul transportului maşinilor agricole 

(împiedicarea pendulării laterale a maşinilor în timpul transportului);
c) –  protecţie  împotriva  desprinderii  sau căderii  pe  sol  a  maşinilor  agricole 

cuplate la tractor (mecanism de suspendare în trei puncte);
d) – bară de remorcare şi cuplă de remorcare;
e) – bolţuri  autoblocante şi valvă de siguranţă a instalaţiei  hidraulice pentru 

pierderi de presiune hidraulică în instalaţie;
f) –  echiparea  tractorului  cu  priză  electrică  şi  priză  hidraulică  pentru 

posibilitatea frânării remorcilor cuplate la tractor.
Art.45. Ridicarea  şi  coborârea  maşinii  agricole  suspendate  se  fac  după  ce  s-a 

verificat că nu există nici un pericol ca cineva să fie lovit.
Art.46. Înainte de începerea lucrului cu maşini suspendate, trebuie verificat ca tirantul 

central al mecanismului de suspendare să nu fie deteriorat (să nu aibă crăpături, încovoieri, 
etc.).  Ruperea tirantului central în timpul lucrului poate provoca aruncarea maşinii agricole 
peste conducătorul tractorului.



Art.47. Toate  operaţiile  legate  de  întreţinerile  tehnice,  de  înlăturare  a 
deranjamentelor,  curăţarea  de  noroi  a  motorului  şi  a  tractorului,  precum  şi  pregătirea 
tractorului pentru lucrul cu priza de putere, se execută numai cu motorul oprit.

Art.48. Se  interzice  intrarea  sub  tractor  pentru  examinarea  lui  înainte  de  a  opri 
motorul şi de a bloca frânele la poziţia frânat.

Art.49. Înainte de a coborî de pe tractor, conducătorul va opri motorul, va frâna şi va 
introduce pârghia schimbătorului de viteze într-o treaptă inferioară de viteză sau mers înapoi. 
Dacă tractorul urmează să fie oprit timp mai îndelungat, maşina agricolă nu trebuie lăsată în 
poziţie  suspendată.  Se  interzice  urcarea  pe  maşina  remorcată  dacă  acesta  nu  este 
prevăzută cu un loc special construit pentru lucrătorul de deservire.

Art.50. Dacă se fac deplasări la distanţă, indiferent dacă maşina agricolă suspendată 
are sau nu scaun pentru lucrătorul de deservire, urcarea lui pe maşină este interzisă.

Art.51. Înainte de efectuarea manevrei de întoarcere a tractorului, trebuie verificat ca 
nimeni să nu se afle în raza de acţiune a maşinii agricole suspendate.

Art.52. La suspendarea maşinii  agricole  de tractor  se interzice intrarea în spaţiul 
dintre tiranţii laterali ai mecanismului de suspendare.

Art.53. Cuplarea şi introducerea bolţurior de cuplare şi a bolţurilor autoblocante se 
vor face numai prin părţile laterale.

Art.54. Se interzice intrarea sub utilajele agricole în timpul reglării mecanismului de 
suspendare şi al curăţirii organelor de lucru.

Art.55. Pentru a nu distruge apărătoarea de protecţie a transmisiei cardanice, înainte 
de efectuarea virajelor cu rază mică, decuplaţi priza de putere în mod obligatoriu.

Art.56. Nu  folosiţi  curele  uzate;  ele  se  pot  rupe în  timpul  lucrului  şi  pot  provoca 
accidente.

Art.57. Fixaţi  bine cricul  hidraulic  (  se va pune lemn uscat între cric şi tractor)  în 
punctul de suspendare, pentru a preveni alunecarea şi provocarea unor accidente grave; 
după ridicarea tractorului introduceţi suporţi metalici rezistenţi (fig.10).

Art.58. La tractorul articulat este interzis accesul între cele două cadre articulate ale 
şasiului, în timp ce motorul funcţionează.  Având în vedere dimensiunile şi greutatea mare, 
circa 10 tone, se va stabili itinerariul de deplasare pe rute ce permit accesul acestui tip de 
tractor.

Art.59. La lucrările cu tractorul pe terenurile în pantă nu au voie să lucreze decât 
conducători cu experienţă şi vechime în muncă. 



Art.60. Lucrările agricole mecanizate pe terenurile în pantă se vor efectua numai ziua 
şi numai după ce s-a făcut identificarea tarlalei şi s-au marcat locurile periculoase. Înainte de 
începerea lucrului  se va verifica starea tehnică a tractorului  şi  maşinii  agricole pentru ca 
aceasta să fie corespunzătoare.            Se interzice la lucrările pe pantă folosirea separată a 
pedalelor de frână care trebuie să fie permanent cuplate.

Art.61. Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre de rezistenţă şi cabine se va face cu 
atenţie, pentru a preîntâmpina accidentările prin alunecarea piciorului. Urcarea şi coborârea 
se vor face cu atenţie şi numai pe partea laterală.

Art.  62. Dacă,  în  timpul  lucrului,  apare  pericolul  de  răsturnare  a  tractorului,  este 
interzis a se sări afară din cabină, cadru de rezistenţă sau arcul rabatabil. În această situaţie, 
conducătorul tractorului trebuie să se ţină puternic de volan, să se sprijine bine în scaun şi în 
picioare, iar însoţitorii se vor ţine de mânere. Respectarea cu stricteţe a acestor reguli evită 
accidentele.

Art.63. La coborârea pe pantă, este interzisă scoaterea tractorului din viteză, întrucât 
în acest caz tractorul capătă o viteză mare şi nu poate fi folosită frâna de motor.

Art.64. De regulă, coborârea pantelor trebuie să se facă cu aceeaşi viteză cu care se 
urcă panta.

Art. 65. La lucrările cu maşini purtate pe tractor se va da o atenţie deosebită tiranţilor 
laterali, care se vor fixa pentru a nu permite deplasările laterale ale acestora.

Art.66. Pentru executarea lucrărilor pe tarlalele situate în terenuri în pantă, se lasă 
între marginea locului care prezintă pericol de accidentare, în zona de accidentare, în zona 
de întoarcere a agregatului, o porţiune denumită zonă de protecţie (I), pe care nu se va lucra. 
Aceasta va fi marcată cu plăci avertizoare (A) vizibile de la distanţă: ATENŢIE! PERICOL DE 
RĂSTURNARE.
                Zona de întoarcere (II) este delimitată prin brazda de avertizare (III) şi brazda de  
control (IV).
                Lăţimea zonei de întoarcere se va alege în funcţie de raza de întoarcere a  
agregatului (fig.11).

Art.67. La executarea întoarcerilor,  la capetele tarlalei,  pe terenurile cu pantă mai 
mare de 10°,  este interzisă  întoarcerea cu buclă  a  tractorului  pe roţi;  în aceste situaţii, 
întoarcerea tractorului se va face obligatoriu prin trei manevre, astfel (fig.12).

• prima manevră (1): la ieşirea din brazdă se manevrează tractorul cu faţa 
spre vale pe mijlocul zonei de întoarcere;



• a  doua  manevră  (2):  se  urcă  panta,  cu  spatele,  pe  mijlocul  zonei  de 
întoarcere,  manevrând tractorul  până ajunge  în  poziţia  din  care  poate 
intra în brazdă;

• a treia manevră (3): se virează tractorul pentru a intra în brazdă.
Art.68. Pe  terenurile  în  pantă  nu  se vor  cupla  roţile  prin  blocarea  diferenţialului, 

întrucât la întoarcerile de la capete virajul nu se poate face şi, în acest caz, accidentul este 
inevitabil   .

Art.69. Conducerea tractorului pe drumuri în pantă se va face cu multă prudenţă şi cu 
viteza adaptată în cazurile în care când drumul este înmuiat de ploaie, pe îngheţ sau polei,  
pe porţiunile cu iarbă umedă, pe timp cu vizibilitate redusă, etc., când pericolul de derapare 
şi răsturnare este cel mai mare.
         



4.1.3. ACTIVITĂŢI DE PRELUCRARE A SOLULUI

3.1. Generalităţi

Art.70.  ISTIS va asigura  instruirea  temeinică  a  conducătorilor  de  tractoare  şi  în 
aceeaşi măsură a angajaţilor permanenţi şi sezonieri care deservesc maşinile agricole sau 
execută muncile manuale legate de lucrările din cultura mare.

Art.71. Înainte  de începerea lucrului  cu  maşinile  agricole,  conducătorul  tractorului 
este obligat :

- să verifice dacă maşina este completă şi în stare de bună funcţionare, iar în 
cazul constatării unor defecţiuni să le remedieze.

- să  controleze  dacă  maşina  are  montate  apărătorile  şi  dispozitivele  de 
protecţie, dacă acestea sunt corespunzătoare şi asigură protejarea integrală a 
organelor in mişcare, etc.

- să controleze dacă pe maşină  sunt aplicate şi se pot citi clar inscripţionările de 
protectie a muncii.

Art.72. Se va controla dacă legătura dintre tractor  şi  maşina agricolă este corect 
făcută şi dacă bolţul de împerechere şi tiranţii ridicătorului hidraulic sunt asiguraţi împotriva 
ieşirii de pe bolţuri cu ştifturi autoblocante (fig.13)

Art.73. Se  va  verifică  dacă  sistemul  hidraulic  acţionează  manual  şi  asigură 
manevrarea corectă a maşinilor agricole

Art.74. Se  vor  verifica  scaunele,  platformele,  barele  de  sprijin  etc,  dacă  acestea 
asigură securitatea mânuitorilor de maşini.

Art.75. Coducătorul tractorului împreună cu cei care deservesc agregatul, vor stabili 
semnale convenţionale de avertizare in timpul lucrului.

Art.76. Se  va  controla  modul  cum  sunt  echipaţi  mânuitorii,  pentru  a  preveni 
accidentele  prin  prinderea  îmbrăcămintei  necorespunzătoare  sau  a  părului,  de  către 
organele  în mişcare a maşinilor.

Art.77. La  cuplarea  maşinilor  agricole  la  transmisia  cardanică,  priza  de  putere  a 
tractorului va fi decuplată.

Art.78. La pornirea agregatului tractor-maşină agricolă de pe loc pentru începerea 
lucrării,  pornirea  se  va  face  lin,  fără  şocuri,  pentru  a  evita  căderea  mânuitorilor  care 



deservesc maşina. De asemenea, în timpul lucrului se vor evita scăderile şi creşterile bruşte 
de viteză, pentru a se evita accidentarea mânuitorilor.

Art.79. În  timpul  lucrului  se interzice  apropierea persoanelor  străine de agregatul 
tractor-maşină agricolă, precum şi folosirea acestora la remedieri sau reglări ale maşinilor.

Art.80. Este  interzisă  coborârea  sau  urcarea  mânuitorilor  pe  maşinile  agricole  în 
timpul deplasării acestora sau în timpul lucrului, aceastea fiind permise numai când agregatul 
sau maşina agricolă sunt oprite.

Art.81. Intrarea  în  interiorul  maşinilor  pentru  a  se  efectua  diverse  remedieri  sau 
reglaje, se va face numai după ce motorul tractorului este oprit şi priza de putere decuplată. 
În acest caz, cel care execută manevrarea îi va anunţa pe cei din jur pentru a preîntâmpina 
pornirea maşinii sau punerea în mişcare a unor organe care ar provoca accidente.

Art.82. Repararea şi reglarea maşinilor agricole se vor face numai de către persoane 
calificate, bine instruite şi dotate cu scule şi dispozitive corespunzătoare şi în bună stare de 
funcţionare.

Art.83. Intrarea sub maşina agricolă pentru diferite reglaje sau remedieri se va face 
numai după ce aceasta a fost suspendată hidraulic,  asigurându-se stabilitatea cu suporţi 
rigizi şi rezistenţi, care să preîntâmpine eventualele căderi.

Art.84. În timpul rodajului şi al probelor funcţionale se va avea grijă ca toate organele 
funcţionale să nu fie blocate de diferitele corpuri străine şi  se va sta cât mai departe de 
organele în mişcare, pentru a preîntâmpina accidentele care ar putea surveni din montatrea 
incorectă a unor organe, şuruburi, şuruburi slabe, reglaje necorezpunzătoare etc.

Art.85. În  timpul  transportului  maşinilor  agricole  este  interzisă  transportarea 
persoanelor pe acestea. Se interzice, de asemenea, transportarea sacilor şi materialelor pe 
triunghiul de tracţiune, pe tiranţii tractorului, pe cadrul maşinilor agricole, al secţiilor de lucru, 
pe lăzile de sămânţă, precum şi în bena maşinilor agricole.

3.2. Obligaţiile salariaţilor

Art.86. Salariaţii  permanenţi,  în  afară  de  prevederile  stabilite  în  legea  protecţiei 
muncii şi normele generale de protecţie a muncii, sunt obligaţi:

1 - să verifice locurile de muncă, instalaţiile, uneltele şi  sculele înainte de a începe 
lucrul şi să semnalizeze persoanei competente toate defecţiunile constatate ce pot prezenta 
pericol de accidentare şi să verifice marcarea vizibilă a locurilor periculoase;

2 - atunci când defecţiunile constatate prezintă pericol de accidentare, să interzică 
accesul  la  locul  de  muncă  sau  folosirea  maşinilor,  uneltelor  şi  sculelor  pe  toată  durata 
remedierii defecţiunilor;

3 -  să interzică înlăturarea,  modificarea sau mutatrea oricărui  tip  de dispozitiv  de 
securitate,  apărătoare  sau  orice  alt  echipament  destinat  să  asigure  protecţia  angajaţilor 
sezonieri;

4 - să controleze ca salariaţii sezonieri să se abţină de la practici şi acte de neglijenţă 
sau imprudenţe ce riscă să creeze condiţii favorabile producerii de accidente;

5 - să intezică intervenţiile şi improvizaţiile la instalaţiile electrice;
6 - să nu primească la lucru salariaţii bolnavi, obosiţi sau în stare de ebrietate;
7 -  la deplasarea pe jos a salariaţilor, să fie luate măsuri ca distanţa dintre aceştia să 

fie de 2-3 m, pentru a se evita accidentarea voluntară cu uneltele de muncă;
8 - atunci când se parcurg trasee cu drumuri noroioase, alunecoase sau cu poteci 

înguste,  pentru ca uneltele de muncă să nu provoace accidente,  distanţa în mers dintre 
salariaţi să fie de 3-4 m;

9 -  să interzică transportul  persoanelor  peste încărcăturile  din  camioane,  remorci, 
căruţe;

10  -  să  interzică  oricărei  persoane  să  urce  sau  să  coboare  din  mijloacele  auto, 
remorci, căruţe;

11 - să interzică folosirea pentru iluminat a substanţelor, materialelor, şi produselor 
care pun în pericol sănătatea salariaţilor.

Art.87. ISTIS  prin  responsabilul  de  centru  are  obligaţia  să  efectueze  instruirea 
temeinică a salariaţilor pentru respectarea regulilor de protecţie a muncii pe timp nefavorabil 
şi cu descărcări electrice din atmoseferă, şi anume:



1 - în câmp nu se rămâne decât dacă este absolută nevoie;
2 - nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat adăpost după ce a început 

furtuna; se va alege poziţia ghemuit cu mâinile între genunchii lipiţi şi degetele îndreptate în 
jos (fig14);

3 - nu se aleg copaci izolaţi în câmp pentru adăpostire;
4 - nu se aleg căpiţe de paie, stoguri de fân, coame de deal;
5  -  nu  se  aleg  stâlpii  de  înaltă  tensiune,  mai  ales  cei  pe  care  sunt  montate 

transformatoare, garduri metalice şi nici construcţii aflate în locuri expuse;
6 - se alege, dacă există posibilitatea, pădurea deasă sau un şanţ, gropi, văi, poalele 

unui deal;
7 - în interiorul clădirilor :

            - nu se părăseşte clădirea
            - toată lumea se depărtează de sobe, coşuri şi mase metalice;

8 - dacă există posibilitatea alegerii adăposirea se va face:
            - în case cu paratrăznet;
            - în clădiri mari cu armături metalice;
            - în clădiri cu etaj şi alte clădiri.

3.3. Lucrări de prelucrare a solului

3.3.1. Lucrări cu plugul purtat 

Art.88. Pentru efectuarea acestor lucrări în securitate deplină se vor astupa şanţurile 
rămase de la scurgerea apelor, se va curăţa terenul de coceni, buruieni, etc.
            Se vor marca jaloane cu plăci avertizoare şanţurile, gropile, râpele sau alte locuri  
periculoase (fig.15).



Art.89. Cuplarea  şi  decuplarea  plugului  cu  tractorul  se  execuţă  de  conducătorul 
tractorului. Nu se admite transportul sau lucrul cu plugul la care bolţurile  sunt neasigurate cu 
ştifturi autoblocante împotriva ieşirii accidentale. 
Art.  93.  În timpul lucrului  se interzic urcarea pe cadrul plugului,  strângerea piluiţelor  şi  a 
şuruburilor,  precum şi curăţirea suprafeţelor active ale trupiţelor.  Desfundarea plugului  de 
coceni, buruieni  sau pământ, se va face numai cu tractorul oprit şi cu plugul lăsat pe sol. 
Periodic organele active ale plugului se curăţă de pământ folosind o unealtă de lucru.

Art.90. Pentru evitarea accidentelor se interzice urcarea pe tractor şi pe plug. În acest 
sens,  pe  cadrul  plugului  se  va  aplica  interdicţia  scrisă  cu  negru  pe  fond  galben:  NU 
TRANSPORTAŢI PERSOANE SAU MATERIALE PE PLUG.

Art.  91. În  timpul  lucrărilor  de  reparaţii  în  câmp  sau  la  înlocuirea  de  brăzdare, 
cormane, trupiţe, antetrupiţe, cuţit-disc etc., se interzice intrarea sub plug; pentru a se evita 
producerea accidentelor, plugul se va suspenda pe suporţi rezistenţi.

3.3.2.Lucrări cu plugul reversibil

Art.92. În afara regulilor indicate la plugul purtat, conducătorul tractorului trebuie să 
cunoască  bine  plugul,  şi  în  special,  modul  de  inversare  a  trupiţelor  şi  particularităţile 
mecanismului de reversare.

Ar.93. Înainte de inversarea trupiţelor, conducătorul tractorului trebuie să se asigure 
că nu există  nici  o  persoană în jurul  plugului,  care să rişte să fie  accidentată şi  nici  un 
obstacol de care s-ar putea lovi plugul.

Art.94. Inversarea plugului se va face numai atunci cînd tractorul este oprit şi plugul 
este  în  poziţia  ridicat.  Coborârea  plugului  în  brazdă  se  va face numai  după  terminarea 
inversării şi rezăvorârea lui.  După inversare, se va aduce maneta distribuitorului în poziţia 
neutră.

Art.95. În timpul staţionării, plugul trebuie coborât pe sol pentru a se evita căderea lui 
şi producerea accidentelor.

Art.96. Pentru a se evita deteriorarea plugului şi producerea accidentelor prin şocurile 
puternice ce se produc în momentul  reversării,  aceasta se va face cu motorul  la  turaţie 
redusă.

Art.97. În  cazul  ruperii  bolţurilor  de  siguranţă  originale,  este  interzisă  inlocuirea 
acestora cu bolţuri executate din materiale necorespunzătoare, deoarece în cazul reapariţiei 
defecţiunilor  în  sistemul  hidraulic  de  inversare  este  posibilă  deteriorarea  plugului  şi 
producerea de accidente.



Art.98. Pentru  lucrul  cu  plugurile  reversibile  care  se  întrebuinţează  în  special  pe 
terenurile în pantă, ecartamentul tractorului se va regla la maximum, pentru a se asigura 
stabilitatea cât mai mare a agregatului.

Art.99. Pentru  a  se  evita  producerea accidentelor  prin  răsturnarea  tractorului,  pe 
terenurile  în pantă până la 9°,  arătura cu plugurile  reversibile  se va face cu răsturnarea 
brazdei spre vale. Peste această limită nu se mai poate lucra, deoarece se produc deraparea 
şi dezechilibrarea plugului înspre vale.

Art.100. Pentru a se mări stabilitatea agregatului, pe terenurile în pantă de peste 9° şi 
nu  mai  mult  de  14°,  cu tractoarele pe roţi,  arătura se va executa  numai  cu răsturnarea 
brazdei  înspre  deal.  Cu  tractoarele  pe  şenile  se  poate  executa  lucrarea  de  arătură  cu 
răsturnarea brazdei înspre deal pe terenurile cu pantă de până la 27°.

Art.101. Este interzis cu desăvârşire ca întoarcerile la capete să se facă cu tractorul 
scos din viteză şi lucrând numai cu frânele.

Art.102. În timpul transportului, pentru a preîntâmpina accidente, plugul trebuie să fie 
reversat,  astfel  ca  trupiţele  să  se  găsească  în  sus.  Bolţurile  de  cuplare  a  plugului  la 
mecanismul de prindere şi ridicare a tractorului vor fi asigurate cu ştifturi autobolcante.

  
3.3.3.Lucrări cu plugul balansier pentru desfun  dat  

Art.103. În  timpul  repausului,  plugul  balansier  remorcat  se  va sprijini  pe  una din 
trupiţe şi pe trenul de roţi.

Art.104. În timpul transportului, plugul balansier se va sprijini pe roţi şi, prin bara de 
tracţiune, pe tractorul de care este remorcat. Nu se admite nici o improvizaţie întrucât plugul 
fiind  foarte  greu,  se  pot  produce  accidente  cu urmări  grave,  datorită  căderii  plugului  pe 
pământ în timpul mersului.

Art.105. Pentru a se evita agăţarea plugului de diferite obstacole sau denivelări, în 
timpul transportului, vârful dălţilor se va retrage în interior şi se vor ataşa steguleţele roşii  de 
avertizare la capetele cormanelor.

Art.106. În timpul lucrului  este interzis a se face demontări   pentru remedieri  sau 
reparaţii. Orice înlocuiri de piese sau subansambluri importante se execută numai la atelierul 
mecanic.

Art.107. La repararea plugului balansier se reazemă plugul pe trenul de roţi şi pe 
trupiţa la care se lucrează. În această situaţie, se asigură plugul împotriva balansării în jurul 
trenului de roţi.                 În cazul în care se lucrează la trenul de roţi sau la reductor, plugul  
se aşează pe capre rezistente şi se asigură împotriva răsturnării laterale.

Art.108. Este interzisă coborârea sau urcarea pe plug în timpul deplasării.  Pentru 
aceasta,  pe  cadrul  plugului  se  va  aplica  interdicţia,  pe  fond  galben  cu  litere 
negre: ,,URCAREA SAU COBORÂREA ÎN TIMPUL MERSULUI STRIC INTERZISĂ,,

Art.109. Se interzice cu desăvârşire să se lucreze cu plugul balansier fără cabluri de 
siguranţă sau cu cablurile  deteriorate şi  care nu mai  prezintă garanţie  în exploatare.  Pe 
cadru  se  va  inscripţiona  vizibil  ,,  INTERZIS  SĂ  SE  LUCREZE   FĂRĂ  CABLU  DE 
SIGURANŢĂ,,.

Art.110. În timpul lucrului este interzisă urcarea oricărei persoane pe scaunul de pe 
trupiţa opusă celei aflate în brazdă. Pe plug se va afla numai manipulatorul, care trebuie să 
se aşeze numai pe scaunul de pe trupiţa aflată pe brazdă.

Art.111. Bascularea plugului se va face numai după ce manipulantul s-a aşezat în 
scaunul de trupiţa din brazdă.

Art.112. Periodic, conducătorul tractorului va verifica starea scaunelor şi a prinderii 
lor  de  plug,  pentru  preîntâmpina  eventualele  accidentări  provocate  prin  desprinderea 
scaunului.  Pe timp rece nu se va lucra cu plugul fără folosirea pernelor prevăzute pentru 
scaune.

Art.113. În momentul balansării şi la plecarea de pe loc, conducătorul tractorului este 
obligat să-l anunţe prin semnale acustice pe manipulant sau persoanele din jur, pentru a se 
evita accidentarea acestora. Este interzis să lucreze cu plugul manipulanţii care nu au fost 
instruiţi temeinic cu privire la funcţionarea lui şi asupra regulilor de protecţie muncii.



Art.114. Pentru  evitarea  deteriorării  plugului  şi  producerii  de  accidente,  în  timpul 
şocurilor  ce intervin la  întâlnirea unor obstacole,  este interzis   a se lucra pe terenuri  cu 
buturugi sau rădăcini de pomi care nu au fost în pralabil îndepărtate. În acest scop, plugul se 
va exploata numai prin remorcare cu ajutorul bolţurilor de siguranţă crestate, prevăzute cu 
cabluri de siguranţă de fi 6 mm. În solurile uşoare se vor utiliza bolţurile de siguranţă pentru 
6.000- 8.000 kgf , iar în cele mijlocii,cele de peste 8000 kgf, în funcţie de rezistenţa solului.

 
3.3.4.Lucrări cu subsolierul

Art.115.  Înainte de începerea lucrului, conducătorul tractorului este obligat să verifice 
amănuţit echiparea completă şi sigură a subsolierului.

Art.116. Cuplarea  şi  decuplarea  subsolierului  la  tractor  se  vor  face  de  către 
conducătorul  tractorului,  fără  forţări  şi  bătai  puternice  cu  ciocanul,  pentru  a  se  evita 
răsturanarea acestuia.  Sculele  folosite  în acest  scop vor  fi  în  bună stare,  bine fixarte în 
mâner, fără muchii crăpate. Se vor purta ochelari de protecţie. Introducerea celor doi tiranţi 
laterali ai tractorului în bolţurile de cuplare va fi asigurată cu ajutorul bolţurilor autoblocante. 
După  cuplare  se  va  verifica  dacă  operaţia  este  efectuată  corect  prin  ridicări  şi  coborâri 
repetate, având grijă ca în apropierea subsolierului să nu se afle nici o persoană.

Art.117. După oprirea motorului se poate executa repararea şi curăţirea subsolierului, 
dar numai după ce acesta a fost scos din brazdă şi aşezat pe sol.

Art.118. În timpul lucrului sau al transportului se interzice cu desăvârşire aşezarea pe 
cadrul  subsolierului  a  oricărei  persoane  sau  a  unor  materiale.  În  timpul  repausului, 
subsolierul se scoate din sol şi se aşează sprijinit pe talpa sa, pe un loc plan.

   
3.4. Lucrări cu grapele, sapele rotative şi tăvălugii

Art.119. La grapele cu colţi,  înainte de începerea lucrului se verifică şi se asigură 
lungimea dispozitivelor de remorcare şi strângerea clemelor de fixare a cablului.

Art.120. La  cuplarea  grapelor  la  pluguri,  cultivatoare  sau  discuitoare,  lungimea 
lanţului sau cablului de legătură va fi astfel aleasă încât, la întoarcerea agregatului, grapa să 
nu intre în contact cu roţile posterioare.

Art.121. La manipularea grapelor cu discuri şi a tăvălugilor,  dat fiind greutatea lor 
mare,  încărcarea  şi  descărcarea  se  vor  face  numai  cu  mijloace  mecanizate  de  ridicat, 
prevăzute cu lanţuri  sau cabluri  de prindere ce se vor fixa  numai în locurile  marcate cu 
semnul cârlig cu 4 zale cu lanţ. Prinderea lanţului pentru încărcare sau descărcare se va 
face  de  către  personal  autorizat.  Încărcarea  şi  decărcarea  maşinilor  se  vor  face  sub 
supravegherea unei persoane calificate.

Art.122.  Este interzis tuturor salariaţilor ca în timpul deplasării maşinilor în lucru să 
se execute lucrări de reparaţii, reglaje, desfundări etc. Aceste operaţii se vor executa numai 
cu motorul oprit şi maşina decuplată de la tractor.

Art.123.  Curăţirea organelor active ale grapelor cu discuri, desfundarea acestora, se 
vor  face cu unelte  metalice,  suficient  de lungi,  pentru  a  preîntâmpina rănirea celui  care 
desfundă discul.

Art.124.  Este interzisă întoarecerea agregatului  cu grapa de discuri  în poziţie de 
lucru; întoarcerea se va face după ce se ridică grapa cu ajutorul cilindrului de forţă.

Art.125. În timpul lucrului, nu se va admite intrarea persoanelor între tractor şi grapa 
cu discuri sau trecerea peste maşină. Se va evita căderea în faţa grapei cu discuri deoarece 
se riscă rănirea gravă.

Art.126.  Atunci când este necesar să se lesteze grapa, se vor folosi numai greutăţi 
şi, în nici un caz, nu trebuie cerut unei persoane să se urce pe grapă.

Art.127.  Pe terenurile în pantă, se va evita coborârea tractorului în agregat cu grapa 
cu discuri, iar utilizarea acestui agregat se va face numai pe terenurile cu panta stabilită în 
cartea tehnică.

Art.128. Este interzis accesul conducătorului tractorului sau al altor persoane între 
bateriile cu discuri, atunci când instalaţia hidraulică este racordată la tractor şi când motorul 
tractorului funcţionează.



Art.129. Când se execută manevre de închidere şi deschidere a bateriilor de discuri, 
se interzice prezenţa oricărei persoane în zona de acţionare a acestora.

Art.130. La  executarea  operaţiilor  de  trecere  a  discurilor  în  poziţie  de  lucru,  se 
interzice  prezenţa  oricărei  persoane  în  zona  trenului  de  transport.  Scoaterea  sau 
introducerea bolţurilor de blocare a poziţiei roţilor de la trenul de transport se va face numai 
de pe parte exteriară a grapei.

Art.131. Stocarea grapelor cu discuri se va face pe suporţi suficient de înalţi, pentru a 
se ridica anvelopele de pe sol şi cu bază mare de susţinere, pentru a nu se răsturna.

Art.132. Stocarea grapelor cu colţi reglabili  se va face cu colţii înăuntru şi în stive 
rezemate sigur, pentru a nu se răsturna şi provoca accidente. În pauzele de lucru sau în 
timpul altor opriri, grapele cu colţi reglabili se vor aşeza numai cu colţii în jos şi în locuri unde 
nu se circulă.

Art.133. Pentru transport, grapa cu discuri se blochează în poziţia ridicat cu ajutorul 
bolţului  cu mâner şi  al  manetei  de reglare a trenului  de rulare (roţile de transport).  Cînd 
grapele sunt transportate pe drum, trebuie luate toate măsurile de evitare a accidentelor şi 
rănirea  participanţilor  în  trafic.  Se  interzice  transportul  pe  grape  sau  pe  tăvălugi  al 
persoanelor , sacilor sau al altor materiale.

Art.134.  Pentru circulaţia pe drumurile publice a agregatului tractor-grapă cu discuri, 
grapa va fi  marcată la  colţurile  conturului  maxim poligonal,  cu dungi  oblice  alb-roşu.  Pe 
timpul nopţii, pe latura din spate se va monta triunghiul reflectorizant special (447 x 390 mm).

3.5.Lucrări cu combinatoarele, cultivatoarele, frezele şi maşinile de modelat solul

 Art.135. La manipularea maşinilor, la încărcare , descărcare sau montare, operaţiile 
se vor face supravegheat, pentru a se preîntâmpina pericolul accidentării salariaţilor datorită 
greutăţii  maşinilor,  existenţa  organelor  active  ascuţite  şi  a  multiplelor  articulaţii  ce  le 
alcătuiesc.

Art.136. La combinatoarele la care cuplarea la tractor se face prin cuple hidrostatice 
rapide şi care nu necesită efort şi care nu reprezintă pericol de pierderi de lichid hidraulic sub 
presiune,  aceasta se poate face de conducătorul  tractorului,  deoarece proţapul  se poate 
regla pe înălţime pentru cuplare prin simpla acţionare  asupra şurubului de reglaj proţap.

Art.137. Pentru prevenirea accidentelor se vor lua următoarele măsuri:
             1 – pentru aşezarea pe sol cu organele active, se va acţiona din cabina tractorului  
cilindrul principal de ridicare, nefiind necesare manevre deosebite;
             2 – pentru coborârea cadrelor laterale din poziţia de transport în poziţia de lucru se 
va trage de cablul de acţionare asupra zăvoarelor cadrelor laterale. Acelaşi lucru îl poate 
face conducătorul tractorului prin acţionarea asupra robinetului de comandă;
             3 – cadrele laterale ale combinatorului, ridicate în poziţie de transport, vor avea 
asigurate zăvoarele cu bolţurile  de siguranţă. Verificaţi  starea bolţurilor  pentru a se evita 
producerea de accidente datorate deszăvorârii nedorite.
            4 – înainte de ieşi pe drumurile publice, în suportul special al combinatorului de pe 
traversa posterioară, va fi montat triunghiul reflectorizant special din dotarea utilajului.

Art.138. În timpul montării, cuplării şi reglării combinatorului, cultivatorului sau frezei 
şi  la  acţionarea  ridicătorului  hidraulic,  conducătorul  tractorului  este  obligat  să  anunţe 
persoanele din jur.

Art.  139. Pentru  verificările  tehnice  şi  remedierea  oricăror  defecţiuni,  se  va  opri 
motorul, priza de putere va fi decuplată iar organele active vor fi, în mod obligatoriu, sprijinite 
pe sol.

Art.140. Înainte de începerea lucrului cu freza se va controla strângerea şuruburilor 
de  fixare  a  organelor  active,  montarea  şi  asigurarea  cardanului,  montarea  corectă  a 
apărătorilor de protecţie de la cardan şi cea din spatele frezei.

Art.141. Este interzisă  trecerea printre  tractor  şi  freză sau urcarea pe maşină în 
timpul mersului.

3.6. Lucrări de semănat, plantat şi întreţinere a culturilor
3.6.1. Lucrări cu maşinile de semănat



Art.142. Datorită particularităţilor proprii de construcţie a fiecărui tip de semănătoare 
în parte, personalul trebuie să cunoască temeinic instrucţiunile de protecţie a muncii.

Art.143.  Înainte  de  începerea  lucrului,  se  verifică  starea  tehnică  a  semănătorii, 
acordându-se atenţie deosebită triunghiului  de tracţiune, îmbinărilor,  suporţilor de fixare a 
platformelor, mânerelor de susţinere, cablului pentru acţionarea dispozitivului de cuplare a 
tiranţilor  laterali,  mecanismului  de acţionare cu lanţ  a axului  distribuitorului  de seminţe şi 
combinatorului rotativ pentru mărunţirea şi tasarea uşoară a solului.

Art.144. La efectuarea de probe pentru determinarea cantităţii de sămânţă la hectar, 
se vor respecta  următoarele reguli de securitate:

(1) – la tipurile de semănătoare la care este necesar să se învârtească roata motrică, 
maşina se va suspenda pe suporţi metalici sau din lemn şi se va asigura pentru a preveni 
căderea cu brăzdarele sau cu roţile peste persoanele care execută lucrarea ;

(2)  –  la  tipurile  de  semănători  prevăzute  cu  manivelă  pentru  rotirea  axului 
distribuitorilor, maşina se lasă pe sol.

Art.145. În  timpul  lucrului  se  interzic  urcarea,  staţionarea  şi  coborârea  de  pe 
semănătoare.
Art.148.  Pentru  prevenirea  intoxicaţiilor  la  manipularea  seminţelor  tratate  şi  la  umplerea 
rezervorului cu lichid insecticid, deservanţii semănătorilor vor purta echipamentul de protecţie 
corespunzător.  În  pauzele  de  masă   şi  la  terminarea  lucrului,  aceştia  vor  dezbrăca 
echipamentul de protecţie şi se vor spăla bine cu apă şi săpun.

Art.146. Este interzis a se manevra robinetele pompei de către persoane cu halate 
largi şi mîneci nestrânse în jurul braţului, deoarece robinetele se găsesc în apropierea roţii 
de curea  de pe braţul pompei de semănătoare.

Art.147. Se interzic  orice  intervenţii  la  organele  în  mişcare,  desfundarea tuburilor 
semănătorii în mers sau introducerea mîinii în cutiile de seminţe, deoarece există pericolul 
de accidentare.           Toate remedierile se fac după oprirea motorului tractorului.

Art.148. Se interzice staţionarea sub marcatoarele semănătorii.
Art.149. Se interzice  apropierea  de exhaustor  sau transmisia  cardanică  în  timpul 

funcţionării,  întrucât  acesta  poate  refula  cu  viteză  mare  în  extrerior  boabe  care  au 
dimensiunea mai mică decăt orificiile discului distribuitor şi care trec prin ele fiind antrenate 
de curentul de aer.

Art.150. La  coborârea  de pe tractor  se  va evita  sprijinirea  mâinii  pe  exhaustorul 
semănătorii, deoarece paletele ventilatorului în funcţiune pot provoca accidente grave.

Art.151. Alimentarea cu seminţe a cutiei semănătorii se va face numai cu maşina în 
poziţie de lucru.

Art.152. După  cuplare,  se  vor  depărta  persoanele  străine  şi  se  va  verifica  dacă 
legătura între tractor şi maşină este corect făcută şi dacă tiranţii ridicătorului hidraulic sunt 
asiguraţi împotriva ieşirii de pe bolţurile maşinii cu ştifturi autoblocante.

Art.153. La maşinile acţionate de la priza de putere a tractorului se vor verifica modul 
de  fixare  a  cardanului,  asigurarea  contra  desfacerii  acestuia  şi  existenţa  aparătorilor  de 
protecţie care trebuie să fie în bună stare, bine fixate şi să nu permită introducerea mâinilor 
sau a degetelor în zona periculoasă.

Art.154.  Pentru a se preveni căderea bruscă a maşinii şi producerea accidentelor, 
schimbarea  poziţiei  piciorului  de  sprijin  al  maşinii  se  va  face  numai  după  ce  s-a  blocat 
ridicătorul hidraulic al tractorului în poziţia ,,ridicat,,.

Art.155. Înaintea transportului sau începerii lucrului, se va verifica dacă tractorul nu 
cabrează.  Pentru înlăturarea cabrării,  în  mod obligatoriu  se vor  monta la  tractor  greutăţi 
suplimentare la roţile din faţă.

Art.156. Pentru prevenirea accidentelor se va controla zilnic, în mod amănuţit, starea 
tehnică a ridicătorului  hidraulic,  care trebuie  să lucreze fără să producă şocuri  în  timpul 
operaţiunilor de ridicare sau coborâre.

Art.157. În timpul transportului,  pentru prevenirea accidentelor,  marcatoarele vor fi 
puse în poziţie de transport, aşezate vertical şi obligatoriu asigurate.



Art.158. Semănătorile  care,  atunci  când sunt  suspendate,  obturează instalaţia  de 
iluminat şi semnalizare a tractorului vor fi echipate cu triunghiul reflectorizant special de 447 
X 390 mm.

Art.159. În timpul lucrului este interzis a se merge între tractor şi maşină, a sta pe 
bara suport, pe platformă sau pe cadrul secţiilor de semănat, ori pe lada de seminţe.

Art.160. În timpul funcţionării maşinii este interzis a se executa ungerea, reglarea sau 
remedierea oricăror defecţiuni,  acestea facându-se numai cu motorul  oprit  şi  cu priza de 
putere decuplată.

Art.161. La  întoarcerile  de  la  capete  se  va  acorda  o  atenţie  deosebită  mânuirii 
marcatoarelor, avându-se grijă ca la schimbarea poziţiei acestora să nu fie nici o persoană în 
apropiere.

Art.162. Tractorul şi motorul vor fi oprite înainte de se intra la semănătoare pentru 
acţionarea cu manivela a axului filetat cu cap pătrat şi de a se regla adâncimea de lucru a 
brăzdarelor.

Art.163. Umplerea cutiilor sau a lăzilor de seminţe se va face la capetele parcelei, 
pentru  a  se  evita  transportul  sacilor  pe  distanţe  mari.  Alimentarea  se  va  face  după  ce 
tractorul a fost oprit, priza de putere decuplată şi maşina lăsată la sol.

Art.164.  Este interzis transportul pe maşină a sacilor cu seminţe, persoanelor, etc.

3.6.2.Lucrările cu maşinile de plantat
 

Art.165. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a maşinii,  dacă 
toate organele sunt bine asamblate, funcţionează normal şi toate apărătorile sunt în perfectă 
stare şi bine montate. Se interzice lucrul după înlăturarea apărătorilor roţilor dinţate şi ale 
lanţurilor de antrenare.

Art.166. Se  verifică  cuplarea  maşinii  la  tractor  şi  dacă  bolţurile  de  legătură  sunt 
asigurate corespunzător în locaşurile lor cu ştifturi autobolcante.

Art.167. Pentru prevenirea accidentelor se vor respecta următoarele măsuri:
a) personalul care deserveşte fiecare secţie de plantat va fi îmbrăcat cu salopete 
bine închise pe corp, la picioare şi la mâneci;
b) se interzice efectuarea curăţirii de buruieni sau de pământ şi gresarea maşinii 
în timpul funcţionării;
c) se interzice atingerea cu mâna a organelor în mişcare;
d) se interzice transportul persoanelor cu maşina;
e) la întoarcerile la capete, deservanţii vor coborî de pe maşina oprită în acest 
scop.

Art.168.Pe maşinile de plantat răsaduri vor lucra persoanele care deservesc secţiile 
sau benzile cu cupe ale maşinii şi care au foste instruite. Se va face verificarea modului de 
fixare a scaunelor sau a banchetei şi se vor remedia defecţiunile constatate. Pernele vor fi 
curăţate şi spălate.

Art.169.  La maşina de plantat cartofi se vor respecta următoarele reguli de protecţie 
a muncii:

a) se interzice lucrul cu maşina la care lipsesc apărătorile de protecţie. Nu se va 
gresa şi curăţa de buruieni şi pământ decât atunci când maşina este oprită;
b) remedierea defecţiunilor ivite în timpul lucrului se va executa numai cu motorul 
oprit şi cu maşina aşezată pe sol;
c)  maşina de plantat  cartofi  va lucra pe terenuri  cu panta maximă indicată  în 
cartea tehnică, cu viteza cea mai mică şi cu fixarea cât mai strânsă a tiranţilor 
laterali,  pentru  a  se  limita  deplasările  laterale  ale  maşinii  ce  pot  provoca 
răsturnarea tractorului;
d) este interzis ca în timpul lucrului să se transporte persoane în maşină;
e)  alimentarea  cu  cartofi  se  face  când  tractorul  este  oprit,  scos  din  viteză  şi 
maşina aşezată pe sol;
f)  este interzis ca pe buncărele încărcate să se transporte saci  sau coşuri  cu 
cartofi;



g) nu se va apăsa discul cu piciorul pentru a se mări înclinarea , ci se va opri 
maşina şi se va regla înclinarea discurilor.

Art.170. În timpul transportului, paralelogramele brăzdarelor de acoperire cu pământ, 
posterioare,  se  ridică  şi  se  asigură,  iar  punctele  de  cuplare  la  tractor  vor  avea  ştifturi 
autoblocante. Marcatoarele vor fi atent asiguarte împotriva căderii. Pe maşină va exista priza 
electrică pentru alimentarea instalaţiei proprii de iluminat şi semnalizare deoarece instalaţia 
tractorului este total obturată de maşina ridicată pentru transport.

Art.171.  Repararea maşinii de  plantat se face numai când aceasta este aşezată pe 
sol sau pe o platformă şi bine sprijinită, pentru a nu se răsturna.

3.6.3.Lucrările de întreţinere a culturilor

Art.172. La executarea mecanizată a lucrărilor de întreţinere cu grape, sape rotative 
şi cultivatoare, se interzice urcarea şi coborârea în timpul lucrului a conducătorului  de pe 
agregat.

Art.173. Efectuarea intervenţiilor pentru remedieri sau schimbarea anumitor organe 
active  deteriorate  se vor  face numai  cu agregatul  şi  motorul  tractorului  oprite  şi  maşina 
agricolă coborâtă pe sol.

Art.174. Este interzis transportul de persoane pe maşinile aflate în lucru. Nu se admit 
persoane în raza de lucru a agregatului tractor-maşină agricolă.

Art.175. Cozile diferitelor unelte cu care se efectuează muncile în câmp vor avea 
lungimi potrivite taliei persoanelor.

Art.176. Prăşitul manual se va face cu sapele bine ascuţite, cozile acestora fiind de o 
grosime corespunzătoare şi netezite cu grijă, pentru a nu produce zgârieturi sau bătături la 
mâini.

Art.177. Pentru a crea o distanţă de protecţie a muncii între persoane şi a se evita 
accidentarea la prăşitul manual, atunci când se lucrează în formaţie, fiecare va primi câte 
două rânduri de plante, unul pentru dus şi altul pentru întors (fig.16).

Art.178. În timpul pauzelor pentru masă, sapele vor fi aşezate într-un singur loc, cu 
lamele în pământ.

Art.179. În loturile de hibridare, la lucrările de castrare, când este arşiţă, lucrul se va 
organiza astfel încât personalul să fie ferit de insolaţii, preferându-se orele dimineţii şi după 
amiezii. 



4.1.4. ACTIVITĂŢI ÎN VITICULTURĂ, POMICULTURĂ ŞI LEGUMICULTURĂ

4.1. Reguli generale

Art.180. La lucrările  ce se vor  executa  cu tractoarele  şi  maşinile  agricole,  se vor 
repecta normele specifice de protecţie a muncii indicate în capitolele ,, Reguli generale la 
activităţile  de  exploatare  a  tractoarelor,  maşinilor  şi  utilajelor  agricole’’  şi  ,,Activităţi  de 
prelucrare a solului’’.

Art.181. La sediul unităţii se va afişa o hartă pe care se vor respecta poziţia precisă a 
fiecărui loc periculos, denumirea locală a acestuia şi alte observaţii utile.  Conducătorii  de 
tractoare şi conducătorii de atelaje vor fi instruiţi în acest sens.

Art.182. Spalierii  rupţi  sau  fisuraţi  vor  fi  înlocuiţi  înainte  de  începerea  lucrărilor 
mecanizate de primăvară şi ori de câte ori este nevoie pe parcursul perioadei de vegetaţie 
pentru a se evita astfel pericolul de accidentare prin căderea lor pe neaşteptate.

Art.183. Marcarea locurilor periculoase se face cu stâlpi de beton sau şpalieri vopsiţi 
în alb-roşu pe care se prind tăbliţe de avertizare cu inscripţionări sau simple indicatoare; 
inscripţionările se vor înscrie pe fond galben cu litere negre.

Art.184. La operaţiunile de ascuţire manuală a picheţilor, ţăruşilor, aracilor, ţăruşilor şi 
tutorilor se va avea grijă ca aceştia să fie astfel susţinuţi încât mâna să nu fie lovită.

Art.185. La lucrările de desfundat pe pante, trebuie respectate măsurile de protecţie 
a muncii specifice tractoarelor, acordându-se cea mai mare atenţie  întoarcerilor.

Art.186. La plugul balansier, care lucrează în agregat cu tractorul, pe lângă măsurile 
de protecţie a muncii indicate la plugurile obişnuite, se va ţine seama de specificul acestuia, 
deoarece se cuplează în alt mod şi se basculează la capătul parcelei.

Art.187. La săparea mecanizată a gropilor se vor respecta următoarele:
a) - înainte de începerea săpării se va frâna tractorul şi se vor cupla podurile de 
ghidare;
b) - se vor verifica furtunurile şi se vor înlocui cele defecte;
c) - este interzis să se scoată săpătoarele de la dispozitivul de acţionare, să se 
scoată siguranţele sapei sau să se lucreze cu cuţitele slăbite,
d) - este interzis lucrul  cu apărătoarea de protecţie de la transmisia cardanică 
lipsă sau defectă;
e) - după terminarea lucrului se vor decupla manetele de acţionare a dispozitivului 
de săpat.

Art.188. Lucrările  de întreţinere a plantaţiilor  se vor  executa  cu multă atenţie  din 
partea conducătorului, spre a se evita lovirea ramurilor pomilor pe sub care se lucrează.

Art.189. Lucrările cu tractoare de mică putere şi ecartament îngust se vor executa cu 
atenţie.  Întoarcerea  tractorului  la  capete  se  va  face  astfel  încât  conducătorul  să  fie 
permanent  cu  faţa  spre  vale.  În  acest  caz  lucrul  se  va  executa  pe  curbele  de  nivel, 
începându-se din partea de sus a liniei de cea mai mare pantă.

Art.190. La exploatarea tractoarelor care lucrează în sectorul viticol sau pomicol, se 
vor respecta pantele indicate în cartea tehnică a acestora. În mod deosebit se va acorda 
atenţie lucrărilor executate cu maşinile purtate şi înalte, care schimbă centrul de greutate.

Art.191. Poate să participe la lucrările de stropit sau prăfuit personal sezonier care 
are viză medicală şi a fost instruit cu privire la prevederile  de securitate a muncii înainte de 
începerea lucrului.

Art.192. În timpul funcţionării maşinilor de stropit şi prăfuit nu se vor executa lucrări 
de reparaţii sau întreţinere; aceste operaţii se vor face numai după oprirea maşinilor şi după 
ce s-a evacuat presiunea din interiorul rezervorului.

Art.193. Este interzis să se intervină la organele de transmisie ale maşinilor în timp 
ce acestea funcţionează.

Art.194. Nu se va lucra cu maşinile ale căror apărători sau capote sunt deschise.
Art.195. Deşurubarea duzelor sau desfacerea colierelor se va face numai dacă toate 

robinetele sunt închise şi numai după  decuplarea prizei de putere a tractorului.



Art.196. Este interzis să se demonteze piese din circuitul de refulare al instalaţiei, 
atunci când manometrul indică presiune în acesta.

Art.197. Se interzice folosirea maşinilor de stropit şi prăfuit la presiuni mai mari decât 
cele indicate de uzina constructoare, precum şi a celor care au manometrele şi supapele 
defecte.

Art.198. Nu  este  permisă  demontarea  regulatoarelor  de  presiune  atunci  când 
ansamblul conductelor se află sub presiune.

Art.199. Angrenarea cuplajelor  ventilatorelor  la  maşinile  de combatere se va face 
numai cu maşinile în repaus.

Art.200. Manometrele aparatelor şi maşinilor trebuie să fie prezentate periodic pentru 
verificări  metrologice.  În cazul  în care se constată că un manometru este defect,  trebuie 
înlocuit imediat cu altul nou sau verificat şi sigilat.

Art.201. Personalul  care  deserveşte   aparatele  şi  maşinile  trebuie  să  cunoască 
efectele substanţelor de uz fitosanitar cu care lucrează şi modul în care trebuie să acţioneze 
în caz de accidentare.

Art.202. După terminarea lucrului  sau în pauzele  pentru fumat  sau pentru masă, 
muncitorii trebuie să-şi spele bine cu apă şi săpun mîinile şi faţa, să-şi clătească gura cu 
apă. Este interzis să se mănânce sau să se fumeze în timpul lucrului.

Art.203. La folosirea motocultoarelor, multicarelor, electrocarelor etc, şi a maşinilor 
purtate sau remorcate de acestea, se vor respecta prevederile indicate la capitolele ,, Reguli 
generale la activităţile de exploatare a tractoarelor, maşinilor şi utilajelor agricole’’, ,, Activităţi 
de prelucrare a solului’’  şi ,, Activităţi de recoltare, transport şi depozitare. Transportul de 
persoane’’.             

Art.204. Motocultoarele vor circula pe şosea numai cu diferenţialul liber, pentru a fi 
conduse mai uşor.

Art.205. Pe  drumurile  alunecoase  cu  patinare  mare,  pe  drumurile  proaste, 
motocultoarele vor circula cu diferentialul blocat.

Art.206. La coborârea în pantă cu motocultorul se va bloca diferenţialul.
Art.207. Se interzice folosirea motocultoarelor, multicarelor, etc., cu mecanismul de 

frânare şi sistemul de lumini defecte.
Art.208. Remorcile care sunt tractate de acestea vor fi prevăzute cu frâne în bună 

stare  de  funcţionare,  iar  acolo  unde  este  cazul,  frânele  vor  fi  acţionate  de  pe  scaunul 
conducătorului de tractor.

Art.209. La coborârea în pantă cu remorca încărcată, agregatul se opreşte înainte de 
a intra în pantă şi se trece în viteza I. În acest caz este interzis să se coboare în pantă cu 
viteze mari sau să se schimbe viteza.

Art.210. Când  încărcarea  remorcilor  se  face mecanizat  (cu  excavatorul,  draglina, 
greiferul  sau  cu  banda  transportoare)  este  interzisă  prezenţa  muncitorilor  pe  platforma 
acestora. De asemenea, este interzisă staţionarea muncitorilor sub cupa sau braţul utilajului, 
ori în raza de lucru a acestuia.

Art.211. În  timpul  descărcării  remorcii,  muncitorii  nu vor  staţiona pe porţiunea de 
teren care intră în zona de basculare a benei.  Este interzisă descărcarea materialului  cu 
lopata, prin urcarea muncitorilor în benă.

Art.212. Deplasarea remorcilor basculante nu trebuie făcută atunci când bena este 
defectă.

Art.213. Se interzice transportul persoanelor în bena remorcilor basculante.
Art.214. Se  interzice  conducătorilor  auto  să  execute  orice  fel  de  manevre  a 

agregatului  în timpul  încărcării-descărcării,  până nu se conving că toate persoanele s-au 
depărtat de acesta.

Art.215. Este interzis mersul înapoi când încărcătura împiedică vizibilitatea. În acest caz, 
mersul  înapoi  este  permis  numai  cînd conducătorul  agregatului  este  dirijat  de  către altă 
persoană. De asemenea, in cazul autodistribuitoarelor, conducătorul va fi dirijat de  către altă 
persoană atunci când încărcătura de pe braţele din faţă împiedică vizibilitatea.

4.2. Lucrări în Viticultură



Art.216. Se  vor  lua  măsuri  ca  la  efectuarea  diferitelor  lucrări  să  se  folosească 
personal cu experienţă şi care şi-a însuşit regulile de protecţie a muncii specifice lucrărilor 
din viticultură.

Art.217. Înaintea începerii  lucrărilor  mecanizate  în  vii  se  vor  face recunoaşteri  în 
teren  în ceea ce priveşte marcarea şi asigurarea locurilor periculoase (maluri abrupte, gropi 
cu apă sau bazine pentru pompe, râpe, terenuri cu eroziune profundă)

Art.218. Se  va  acorda  o  atenţie  deosebită  la  instalarea  stâlpilor  de  piramidă  în 
plantaţiile de portaltoi şi la recoltarea coardelor, pentru a nu se  crea pericol de accidentare 
prin răsturnarea piramidelor.

Art.219. În scopul uşurării muncii personalului şi asigurării securităţii muncii acestuia, 
uneltele şi sculele folosite la tăierile manuale (ferăstrăul, foarfecele de vie, foarfecele de tăiat 
cioturi etc.) vor fi ascuţite şi fixate în mânere executate din lemn, fără muchii sau aşchii ce 
pot provoca bătături su răniri.

Art.220. Înainte de începerea lucrărilor manuale de săpat şi prăşit, uneltele folosite 
trebuie să fie bine ascuţite, să aibă cozi drepte, rotunde şi netede, corect fixate în locaşurile 
de prindere şi  asigurate contra ieşirii.  Hârleţele vor fi  prevăzute cu călcătoare prelungite, 
pentru a se uşura efortul fizic în timpul săpatului. Plantatorul trebuie să aibă vârful ascuţit, iar 
mânerul să fie neted şi fără crăpături, pentru a nu produce bătături.

Art.221. La sfârşitul lucrărilor, uneltele se vor păstra în magazie, camere şi lăzi spre a 
se evita rănirile din neatenţie.

Art.222. Transportul uneltelor şi ustensilelor pentru săpat, tăiat şi prăşit se face în 
mijloace de transport separate sau compartimente special amenajate. Suportul pe care se 
ascut  acestea  trebuie  să  fie  stabil  şi  potrivit  de  înalt,  pentru  a  nu  obosi  lucrătorul  prin 
aplecare continuă şi pentru protecţie împotriva lovirii accidentale.

Art.223. Lădiţele  pentru  transportat  struguri  trebuie  să  fie  confecţionate  conform 
STAS, fără cuie şi aşchii ce pot provoca răniri.

Art.224. La  lucrările  de  recoltat,  se  va  ţine  seama  de  capacitatea  găleţilor  şi  a 
coşurilor folosite la transport manual.

Art.225. Se interzice folosirea la lucrările de recoltate, a unor persoane care prezintă 
infirmităţi la mâini şi picioare. Acestea pot executa  repararea provizorie a lădiţelor coşurilor 
etc.

Art.226. Pentru  evitarea  accidentelor  la  altoirea  viţei  de  vie,  personalul  va  purta 
obligatoriu o apărătoare din talpă de bovină în dreptul pieptului, ca măsură de prevenire a 
unei  eventuale  scăpări,  din  neatenţie  sau  oboseală,  a  briceagului  de  altoit  în  direcţia 
pieptului.

Art.227. În  procesul  de altoire  şi  forţare  a  viţei  de  vie  se  vor  lua  măsuri  pentru 
prevenirea accidentelor prin opărirea cu parafină, echiparea cu salopete, şorţ şi  mănuşi de 
protecţie a salariaţilor fiind obligatorie.

Art.228. Pentru prevenirea accidentelor în cazul folosirii maşinilor de altoit, acestea 
vor fi  expolatate de personal  calificat,  instruit  şi  supravegheat  de conducătorul  locului  de 
muncă.

Art.229. Se interzice salariaţilor staţionarea sau apropierea de maşinile de împrăştiat 
îngrăşăminte, de balotat coarde de  viţă de vie, de echipamentul pentru cârnit lăstari,  de 
tocătorul de coarde de viţă de vie, de maşina de stropit şi prăfuit etc., atunci când acestea se 
află în funcţiune.

Art.230. Indiferent de natura şi tipul utilajelor şi maşinilor agricole folosite la lucrările 
ce se execută cu mijloace mecanizate, este interzisă urcarea şi coborârea  din mers de pe 
acestea.

4.3. Lucrări în pomicultură

Art.231. Responsabilul de centru va lua măsuri ca bazinele sau gropile de alimentare 
cu apă pentru pompe,  malurile  înalte ce  prezintă  pericol  de prăbuşire,  râpele  şi  pantele 
afectate  de  fenomenul  de  eroziune  să  fie  consolidate  şi  protejate  cu  balustrade  sau 
împrejmuite cu garduri solide.



Art.232. Conducătorii  formaţiilor  de lucru vor  controla  zilnic  ca uneltele  şi  sculele 
manuale ce se folosesc pentru tăiere în plantaţii să fie bine ascuţite şi bine fixate în mânere 
corespunzătoare. În felul acesta, efortul lucrătorilor este uşurat, fără ca ei să resimtă vreo 
jenă în timpul lucrului.

Art.233. La lucrările de săpat,  prăşit,  cosit  iarba, ce se  execută în livezi   se vor 
asigura cazmale, lopeţi, coase şi alte unelte bine ascuţite, cu cozi drepte, rotunde şi netede, 
pentru a uşura munca şi a nu provoca bătături în palme.

Art.234. Pentru ca efortul lucrătorilor în timpul săpăturilor să fie uşurat, hârleţele vor 
avea călcătoare prelungite.

Art.235. Şefii formaţiilor de lucru vor controla ca foarfecele de tuns iarba să fie bine 
ascuţite, mânerele lor să fie flexibile,  iar porţiunea de care se prinde mâna trebuie să fie 
rotundă şi şlefuită, pentru a nu produce răni.

Art.236. Lucrările agricole sub LEA sunt stric interzise atunci cînd pomii sunt plantaţi 
în zona apropiată de LEA (zona cuprinsă pe porţiunea de 50 m, măsurată faţă de proiecţia 
pe  orizontală  a  conductoarelor  fazelor  extreme,  de  o  parte  şi  de  alta,  de-a  lungul  linei 
electrice),  fiind  necesare  lucrări  de  îndepărtare a  cuiburilor  de omizi.  Se folosesc numai 
foarfece prevăzute cu prăjină.  Acţionarea acestui  tip de foarfece se face obligatoriu cu o 
sfoară.  Pentru  evitarea  pericolului  de  electrocutare  se  interzice  folosirea  de  sârme  sau 
cabluri metalice.
 Este obligatoriu ca, în aceste cazuri,lucrătorii  care execută lucrarea  să poarte cizme şi 
mănuşi electroizolante (fig.17).

Art.237.  Toate uneltele şi sculele de tăiat, săpat,  prăşit,  se vor curăţa obligatoriu 
după executarea lucrărilor şi se vor păstra în magazie, în anumite camere sau lăzi, pentru 
prevenirea rănirii din neatenţie.

Art.238. Transportul tuturor uneltelor şi ustensilelor de săpat, tăiat şi prăşit se face în 
mijloace de transport separate de cele ale salariaţilor.

Art.239. În livezile în care se folosesc pluguri şi prăşitori cu tracţiune animală, pentru 
executarea lucrărilor se vor desemna persoane care cunosc animalele şi stiu să le conducă. 
Se interzice folosirea animalalelor retive la acest fel de munci.

Art.240  În anumite situaţii şi condiţii, transportul pământului şi al altor materiale se va 
face cu tărgi ale căror dimensiuni nu trebuie să fie mai mari de 80 x 60 cm, pentru a nu se  
depăşi efortul maxim stabilit de norme pentru bărbaţi: 50 kg (21-45 ani); 30 kg (45-55 ani); 20 
kg (peste 55 ani). Braţele tărgii trebuie să fie de o lungime şi o grosime conveanabilă, iar  
porţiunile de prins să fie rotunde şi netede, pentru a nu produce răni sau bătături în palme.



Art.241. Dacă  la  efectuarea  unor  anumite  lucrări  este  necesar  să  se  folosească 
stropitori de mână, acestea trebuie să aibă capacităţi  diferite, de la 3 la 12 litri,  pentru a 
uşura munca lucrătorilor.

Art.242. Pentru prevenirea oricărui  pericol  de accidentare,  persoana care execută 
tăierea nu va sta sub pom, ci lateral.  Acesta va verifica să nu existe nimeni în direcţia de 
cădere a ramurilor, începând tăierea abia după ce se asigură de acest lucru.

Art.243. Atunci  când  în  apropierea  linilor  electrice  aeriene  se  găsesc  pomi  ce 
urmează a  fi  scoşi,  formaţiile  de lucru  vor  fi  dotate  cu  corzi  sau frânghii  pentru a  dirija 
căderea  arborilor.  Conducătorul  formaţiei  de  lucru  va  lua  măsuri  de  îndepărtare  a 
persoanelor care execută alte munci în zonă.

Art.244. Dacă totuşi prin căderea ramurilor liniile de curent electric sunt rupte, se vor 
opri toate lucrările în zona de tărieri şi se vor lua imediat măsuri de pază şi supraveghere, 
pentru a se evita atingerea din neatenţie a conductorilor.  Se anunţă imediat,  obligatoriu, 
electricienii răspunzători de reţeaua respectivă, pentru a remedia defecţiunea.

Art.245.  Înainte  de a începe tăierile  în  livezi,  persoanele  neexperimentate  vor  fi 
instruite în ceea ce priveşte rezistenţa la greutate a ramurilor. Pe cât posibil,  se vor folosi 
salariaţi cu greutate mică, mai ales tineret, avându-se grijă să se respecte reglementările în 
vigoare, referitoare la vârstă şi la timpul de lucru zilnic, prevăzut de acestea.  Se interzice 
folosirea femeilor gravide la aceste munci, ca şi a persoanelor ce prezintă infirmităţi la mâini 
sau la picioare.

Art.246. Aceeaşi  instruire,  specificată la articolul  anterior,  se va aplica şi  în cazul 
recoltărilor de flori, frunze şi fructe.

Art.247.  La lucrările de întreţinere şi la recoltare se vor folosi scări duble construite 
din   materiale  rezistente,  prevăzute  cu  armături  la  ambele  extremităţi  şi  limitatoare  de 
deschidere.

Art.248. Personalul care va folosi scări este obligat să verifice mai întâi aşezarea şi 
stabilitatea.  Atunci  când  poartă  cu  sine  unelte  sau  scule  ascuţite  se  vor  lua  măsuri 
suplimentare de protecţie.

Art.249. În cazul unei căderi accidentale, înainte ca dezechilibrarea completă să se fi 
produs, lucrătorul este obligat să arunce la distanţă sculele tăioase cu care lucrează.

Art.250. Pe terenurile în pantă vor fi nominalizate persoanele care să susţină scările 
în timp ce ceilalţi efectuează operaţiunile respective.

Art.251. Pentru ca personalul să nu fie expus la eforturi mari în timp ce transportă 
fructele şi  le încarcă în remorci,  coşurile de recoltat vor avea o mărime proporţională cu 
puterea acestuia.

Art.252. Orice platformă folosită la recoltatul fructelor va fi prevăzută cu balustrade. 
Platformele vor fi aşezate pe suprafeţe care nu prezintă pericol de răsturnare.

Art.253. În cazul lucrărilor la înălţime, salariaţii vor folosi centuri de siguranţă şi căşti 
de protecţie.

Art.254. Se  interzice  accesul  personalului  în  imediata  apropiere  a  scuturătorului 
vibrator, atunci când se execută lucrări de recoltare a fructelor cu acest utilaj.

Art.255. În scopul evitării accidentelor, se interzice orice intervenţie la agregatul în 
funcţiune.

Art.256. Nu  se  vor  recolta  fructe  în  livezi  pe  timp  nefavorabil,  existând  pericolul 
electrocutării datorate descărcărilor electrice din atmosferă (trăsnete). Adăpostirea în livezi 
pe timp nefavorabil se face prin îndepărtarea uneltelor de metal din jur, cu scopul evitării 
electrocutării.

Art.257. Agenţii economici vor asigura în perioada recoltatului remorci cu înălţimea la 
oblon de 1,20 m pentru ca încărcatul  cu fructe al acestora să se facă uşor, fără efort fizic 
deosebit şi fără să fie nevoie de un lucrător care să preia coşurile, expunându-se în orice 
moment dezechilibrării în cazul pornirii neaşteptate a tractorului.

Art.258. Se interzice personalului staţionarea în remorcă în timpul deplasării de la un 
loc de încărcat la altul.

Art.259. Se interzice cu desăvârşire circulaţia persoanelor pe proţapul remorcilor, pe 
obloane, pe încărcătura din remorcă, pe aripa tractorului şi pe scara acestuia.



Art.260. Atunci  când  lucrătorii  întâlnesc  pe  drumurile  de  acces  de  pe  teritoriul 
plantaţiei agregatul format din tractorul U-445+ remorca monoax, trebuie să fie atenţi şi să se 
deplaseze mult lateral sau să meargă în spatele remorcii, pentru ca un eventual balans al 
acesteia să nu provoace accidente..

Art.261. În scopul prevenirii accidentelor cauzate de prinderea hainelor de organele 
în mişcare neprotejate ale maşinilor de stropit, se interzice punerea acestora în funcţiune 
fără apărători şi dispozitive de protecţie montate la locurile respective.

Art.262. Se  vor  organiza  formaţii  de  lucru  conduse  de  salariaţi  permanenţi, 
competenţi,  care  să aprindă  grămezile  de gunoi  în  aşa fel  încât  să  obţină  numai  fumul 
necesar combaterii brumei. Se va acorda o atenţie deosebită pentru a nu avea loc incendii. 
Formaţiile  de  lucru  vor  fi  echipate  cu  lopeţi,  pentru  a  se  putea  arunca  pământ  peste 
grămezile ce ard cu flacără.

Art.263. Salariaţii care dau foc la grămezi nu vor lucra direct cu materialul inflamabil. 
Ei se vor folosi de torţe speciale. Se iau măsuri pentru ca  înainte de a se începe aprinderea 
grămezilor să fie anunţată formaţia civilă de pompieri şi să fie pregătit pichetul de incendiu. 
Toată operaţiunea va fi  sub controlul  salariatului  desemnat în acest scop de conducerea 
C.T.S.-ului.

4.4. Lucrări în legumicultură

Art.264 Agentul economic este  obligat ca, la transportul personalului la şi, respectiv 
de la locul de muncă, să respecte normele specifice de protecţie pentru transporturi rutiere. 
Se  interzice  transportul  personalului  cu  mijloace  basculante  (bene,  remorci)  sau 
autocamioane neamenajate conform normelor în vigoare.

Art.265. Dacă  se  aduc  uneltele  de  muncă  necesare  (sape,  coase,  seceri  etc.), 
acestea vor fi strânse şi depuse într-un mijloc de transport separat sau în compartimente 
separate protejate, pentru a se asigura circulaţia în condiţii de securitate deplină.

Art.266. Se  interzice  circulaţia  oricărei  persoane  peste  încărcătura  din  remorci, 
autocamioane şi căruţe.

Art.267.  Se interzice urcarea sau coborârea din remorci, autocamioane sau căruţe, 
în timp ce acestea sunt în mişcare.

Art.268. Se interzice efectuarea de intervenţii la maşinile sau instalaţiile în funcţiune. 
O atenţie deosebită se va acorda maşinilor  acţionate prin transmisie cardanică, sursă de 
permanent pericol atunci când nu are apărătorile corespunzătoare.

Art.269. C.T.S.-ul  este  obligat  să  asigure  apa  de  băut,  potabilă.  Atunci  când  se 
asigură şi hrana, alimentele vor fi verificate pentru a evita îmbolnăvirile prin intoxicare.

Art.270. Sapele, săpăligele, cazmalele, lopeţile, coasele şi alte unelte folosite curent 
în legumicultură, înainte de a fi preluate de la magazie, trebuie să fie atent controlate şi bine 
ascuţite. Cozile lor trebuie să fie netezite cu grijă, bine prinse în locaşurile lor, să nu prezinte 
fisuri sau muchii, să fie rotunde, pentru a uşura munca şi a nu provoca bătături în palme. 
Hârleţele vor fi prevăzute în timpul lucrului cu călcătoare prelungite.

Art.271.  Atunci când în grădini şi în câmpul legumicol se folosesc pluguri şi prăşitori 
cu tracţiune animală,  pentru efectuarea lucrărilor  se vor desemna persoane care cunosc 
animalele şi ştiu să le conducă. Se interzice folosirea animaleleor retive la astfel de munci.

Art. 272. În anumite situaţii şi condiţii, transportul pământului şi al altor materiale se 
va  face cu tărgi ale căror dimensiuni nu trebuie să fie mai mari de 80 X 60 cm, pentru ca  
efortul  depus de lucrători să nu depăşescă prevederile normelor în vigoare. Braţele tărgii 
trebuie să fie de o lungime şi o grosime convenabile, iar porţiunile de prins să fie rotunde şi 
netede, pentru a nu se putea produce răni sau bătături în palme.

Art.273. Pentru a se uşura munca se vor folosi stropitori cu capacităţi diferite, de la 3 
la 12 litri.

Art.274. Pentru  evitarea  eforturilor  mari  la  transportul  legumelor  şi  încărcarea  în 
remorci, coşurile de recoltat vor avea o mărime proporţională cu puterea de transport şi de 
ridicat a lucrătorilor.

Art.275. Pentru prevenirea accidentelor se interzic salariaţilor
- să urce în remorcă în timpul deplasării de la un loc la altul;



- să circule pe proţapul remorcilor, pe obloane, pe încărcătura din remorcă, pe 
aripa sau pe  scara tractorului;
- să se deplaseze spre alte sectoare de activitate, să atingă, să intervină sau să 
urce pe alte utilaje în timpul funcţionării acestora.

Art.276. Maşinile de plantat răsaduri, cartofi, etc. vor fi deservite numai de personalul 
care a fost instruit şi şi-a însuşit regulile de protecţia muncii.
Conducătorul locului de muncă va supraveghea atent alimentarea cu răsaduri şi cu cartofi a 
acestor maşini, operaţiunea făcându-se numai cu agregatul oprit.

Art.277. La  capetele  parcelelor,  atunci  când  se  lucrează  cu  maşina  de  plantat 
ghivece nutritive, întoarcerile agregatului se vor face numai după ce deservanţii maşinii au 
coborât de pe scaunele sale.

Art.278. La lucrările de modelat solul, se interzice urcarea pe maşinile de modelat, 
deservirea agregatului fiind efectuată numai de către conducătorul tractorului.

Art.279. La  administarea  îngrăşămintelor  organice,  dacă  se  folosesc  mijloace  de 
transport cu tracţiune animală, salariaţii,  producătorii individuali şi asociaţi, nu vor înhăma 
animale retive.

Art.280. Obligatoriu, animalele vor fi conduse de la un punct de descărcare la altul, 
de către o persoană ajutătoare care se deplasează pe jos, totdeauna pe partea stângă a 
direcţiei de mers. Chiar dacă animalul este cunoscut bine de către cel care îl conduce, el va 
fi ţinut strâns de dârlogi.

Art.281. Înaintea fiecărei  porniri  din  loc,  se atenţionează obligatoriu  persoana din 
căruţă, care se va asigura împotriva căderii.  Vehiculul  trebuie să fie pus în mişcare fără 
şocuri, iar furcile vor fi înfipte adânc în masa gunoiului de grajd.

Art.282. Se interzic:
- aşezarea conducătorului de atelaj pe marginile laterale ale căruţei sau ca acesta 
să sară în timpul mersului;
-  aruncarea  furcilor  din  căruţă  atunci  când  acestea  sunt  preluate  de  o  altă 
persoană;
- lovirea bruscă, pe neaşteptate, a animalelor de către persoane aflate în spatele 
acestora, în timp ce sunt conduse de dârlogi.

Art.283. În timpul aplicării îngrăşămintelor chimice se va lucra cu spatele la vânt şi se vor 
purta ochelari de protecţie, pentru a împiedica particulele de substanţă chimică să irite şi să 
îmbolnăvească ochii.



4.1.5. ACTIVITĂŢI ÎN SERE SOLARII ŞI CIUPERCĂRII

5.1. Activităţi în sere şi solarii

Art.284. La folosirea tractoarelor şi maşinilor agricole în sere se vor respecta:
a) efectuarea lucrărilor mecanizate se va face  numai de către personal calificat să 

conducă agregatele ;
b) tractoarele vor fi echipate cu arc de securitate rabatabil. La ieşirea din seră arcul 

rabatabil  va fi ridicat pentru protecţia conducătorului  în  caz de răsturnare sau cabrare a 
tractorului (fig. 18);

c)  tractoarele  tractoarele  şi  motocultoarele,  cu  sau  fără  remorci,  nu  trebuie  să 
transporte persoane, iar viteza de deplasare va fi de maximum 5 km/h (fig.19).

d) interzicerea conducerii tractoarelor şi motocultoarelor de către alte persoane decât 
cele desemnate pentru aceasta;



e) montarea şi demontarea organelor active şi pieselor defecte la tractoare şi maşini 
de spălat  solul,  la freze sau motoprăşitori  se va face cu motorul  de acţionare oprit  şi cu 
organele active în poziţia coborât pe sol sau asigurarea acestora pe suporţi;

f) la curăţirea de pământ se vor folosi numai bucăţi de lemn;
g) interzicerea folosirii maşinilor şi agregatelor cu bolţurile de cuplare neasiguarte cu 

ştifturi autoblocante şi fără apărători de protecţie la organele exterioare în mişcare;
h) alimentatea cu combustibil se va face numai la depozite sau puncte de alimentare 

special amenajate, unde sunt asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art.285. La exploatarea în seră a utilajelor alimentate cu energie electrică se  vor 

respecta instrucţiunile specifice de securitate a muncii privind utilizarea  energiei electrice.
a) înainte de începerea lucrărilor cu utilaje acţionate electric se va verifica protecţia 

prin legare la nul şi suplimentar legarea la centura de împământare, folosindu-se în acest 
scop la motoarele electrice trifazice priză şi ştecher cu carcasă din material electroizolant şi 
cablu electric flexibil cu 5 conductori;

b) cablul de alimentare va fi suspendat pe cârlige îmbrăcate în cauciuc, pentru a se 
evita deterioararea izolaţiei (fig.20);

c) mânerele de transport ale utilajelor vor fi manşonate cu tuburi de cauciuc;
d) la deplasarea utilajului de la un loc de muncă la altul, un salariat va avea grijă de 

strângerea şi întinderea cablului flexibil, astfel încât acesta să nu se tensioneze cu forţe mari; 
în caz de defecţiuni utilajul se va scoate din priză şi se va chema electricianul de serviciu 
pentru remediere;

e) la umplerea rezervoarelor utilajelor de stropit, acţionate cu motor electric, se va 
avea grijă ca pe carcasa şi pe cutia de borne să nu se scurgă lichide toxice sau inflamabile;

f) este interzisă funcţionarea utilajelor cu ştechere defecte sau improvizate care nu au 
legătură la masă;

g) montarea şi demontarea lor se fac după închiderea ventilelor de presiune. Pentru a 
se ajunge la utilaje care se află la înălţime, se vor folosi scări duble, cu stabilitate mare sau 
cărucioare  cu  platforme  hidraulice,  prevăzute  cu  balustrade  înalte  de  cel  puţin  1  m,  şi 
scândura de margine cu înălţimea de cel puţin 10 cm.

Art.286. Se va procura numărul necesar de căşti de protecţie care vor fi distribuite 
salariaţilor,  pentru  a  fi  purtate  pe  cap  atunci  când  vântul  suflă  tare  şi  poate  provoca 
spargerea geamurilor.



Art.287. La lucrările în sere şi solarii, se interzic:
a) – consumul de băuturi alcoolice; salariaţii care se prezintă la lucru      sub influenţa 

alcooului nu vor fi admişi în incintă;
b) – fumatul în sere sau solarii;
c)  –  păstrarea  încălţămintei  şi  a  îmbrăcămintei  salariaţilor  în  seră;   acestea  se 

păstrează în camere speciale sau vestiare;
d) – servitul mesei în sere; acesta se va face în camere special amenajate în afara 

serelor;
e)  lăsarea  pe  travee  a  uneltelor  manuale  în  timpul  pauzelor  şi  după  terminarea 

lucrului.
Art.288. La locurile de muncă unde temperatura aerului depăşeşte în mod constant 

30°C, şeful C.T.S.-ului va lua măsuri de asigurare a cantităţii de 2-4 litri/persoană-schimb de 
apă carbogazoasă salină cu o concentraţie 1g  NaCl/litru , distribuită la temperatura de 16-
18°C.

Art.289. Se interzice ca mâinile să se spele cu de  clorură de var  sau superfosfat. 
Spălarea mâinilor se face numai cu apă şi săpun.
Art.304. Tăierea sforilor de susţinere a plantelor se va face cu cuţit cu mâner lung, bine fixat. 
La deplasarea de la un loc de muncă la altul sau în pauzele dintre lucrări  cuţitele vor fi 
păstrate în teci.

Art.290. Salariaţii  care efectuează lucrări de dezinfecţie termică sau chimică vor fi 
supuşi prealabil controlului medicului care va atesta, pe carnetul de  sănătate că persoana 
respectivă poate lucra la tratamente de dezinfecţie. Se interzice folosirea la aceste lucrări a 
femeilor gravide, a celor care alăpteză, a salariaţilor cu diferite afecţiuni, a alcoolicilor, a celor 
cu răni deschise.

Art.291. Efectuarea  tratamentului  cu  produse  de  uz  fitosanitar  în  sere,  de  către 
fitosanitari, se face prin mersul înapoi pentru a se evita contactul cu suprafaţa respectivă, de 
regulă dimineaţa sau pe timp noros, sub supravegherea strictă a conducătorului locului de 
muncă.

Art.292. La efectuarea operaţiunii de sterilizare se vor efectua următoarele:
a) în timul nopţii se va asigura pe alei un iluminat corespunzător;
b) la sterilizări cu abur, se interzice accesul oricărei persoane în seră, cu excepţia 

salariaţilor destinaţi acestui scop;
c) la intrarea în seră se vor aplica plăci de avertizare: ATENŢIE! SE DEZINFECTEZĂ 

CU ABUR. INTRAREA OPRITĂ!;
d) ventilele cu abur din seră sau din afara serei vor fi acţionate numai de salariaţi 

special instruiţi;
e)  pentru  evitarea  accidentelor  de  opărire,  datorate  desfacerii  legăturilor,  se  vor 

asigura toate cuplajele rapide de pe coloana de abur;
f) etanşarea prelatelor se va face înainte de a se da drumul la abur, în aşa fel încât 

după  introducerea  acestuia  să  nu  existe  scăpări  pe  sub  prelate.  Ridicarea  şi  mutarea 
prelatelor se va face numai după răcirea acestora.

g) se interzice accesul printre prelatele sub presiune, pentru control sau remediere a 
defecţiunilor. Aceasta se  va face numai când s-a închis aburul şi s-a constatat că nu mai 
există abur sub prelate.

Art.293. Transportul săculeţilor, prelatelor, furtunurilor etc., se va face cu atenţie în 
vederea prevenirii căzăturilor prin împiedicare. Se interzice a se circula desculţ.

Art.294. După aplicarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar, sera se va închide 
,  interzicându-se  accesul  în  interior.  Se  vor  aplica  plăci  cu  interdicţia:  ,,NU  INTRAŢI! 
PERICOL DE INTOXICARE,,

Art.295. Încărcătoarele cu greifer, cu post de conducere pivotant, se vor monta numai 
pe tractoare prevăzute cu cabină de rezistenţă.

Art.296. Împrăştierea gunoiului în travee se va face numai cu geamurile deschise. 
Salariaţii  care  efectuează  operaţiunea  vor  ieşi  periodic  în  afara  serelor,  pentru 
reîmprospătarea respiraţiei.

Art.297. Pentru depozitarea urinei se vor utiliza spaţii special amenajate (bazine de 
ciment), prevăzute cu balustrade înalte de 1 m.



Art.298. Serele care folosesc bazine sau rezervoare pentru depozitarea urinei,  vor 
avea în dotare 3 truse cu măşti de protecţie, centuri de siguranţă cu bretele, frânghii de 16-
20 mm grosime şi  15 m lungime, cizme de cauciuc,  targă specială şi  aparat  manual de 
respiraţie artificială.

Art.299. Orice intervenţie la organele active ale maşinilor agricole se va face după ce 
s-a  oprit  motorul  tractorului  şi  s-a  decuplat  priza  de  putere,  iar  maşina  agricolă  a  fost 
asigurată cu suporţi metalici.

Art.300.Toate organele exterioare în mişcare ale maşinilor agricole (cardane, cuplaje, 
curele,  roţi  dinţate,  lanţuri,  etc)  vor  fi  protejate  cu  apărători  de  protecţie  (protectori)  sau 
dispozitive de protecţie construite robust. Pe maşini şi utilaje se vor aplica inscripţionările de 
avertizare scrise cu litere negre pe fond galben.

Art.301. Pentru  prevenirea  accidentelor  cauzate  de  căderea  geamurilor  sparte, 
maşinile agricole acţionate de tractor, care efectuează lucrări în travee, vor fi prevăzute, în 
părţile laterale, cu câte o tijă de control elastică, de cca 6 cm, pentru a se evita în timpul 
lucrului atingerea de către maşina agricolă a registrelor din seră sau a stâlpilor.  Tija va fi 
vopsită în culoare galbenă vizibilă de pe scaunul conducătorului tractorului (fig.21).

Art.302. Înainte de începerea lucrului în travee, se va verifica dacă sforile de suţinere 
a plantelor au fost ridicate la înălţime sau înlăturate.

Art.303. Conducătorul tractorului este obligat să fie atent la ridicarea plugului sau a 
altor utilaje purtate, atunci când efectuează întoarceri la capetele porţiunii de teren lucrate, 
pentru a nu lovi geamurile, ale căror fragmente tăioase pot produce accidente.

Art.304. În timpul lucrărilor mecanizate efectuate noaptea se va asigura un iluminat 
corespunzător,  iar  tractoarele  folosite  vor  avea sistemul  de iluminat  în  perfectă  stare de 
funcţionare, pentru  ca activitatea să se defăşoare în condiţii de securitate deplină.

Art.305. Înainte  de  începerea  lucrărilor  de  plantare  se   va  controla  acoperişul 
traveelor, luându-se măsuri pentru completarea sau schimbarea geamurilor sparte. Se vor 
înlătura cioburile de geam de pe suprafaţa ce urmează a fi plantată.

Art.306. Cozile uneltelor de mână, mânerele cuţitelor de tăiat sforile de susţinere a 
plantelor şi alte ustensile cu mânere de lemn , trebuie să fie netede, fără aşchii şi bine fixate.

Art.307.Se interzice folosirea plantatoarelor ale căror mânere prezintă asperităţi ce ar 
putea provoca leziuni  în timul lucrului.  Mânerele se vor proteja cu bandaj  de cauciuc cu 
guler. Acoperirea cu pământ a răsadurilor se va face numai cu plantatorul, pentru a se evita 
rănirea mâinlor cu cioburi, sârme, etc. 

Art.308. Se interzice scuturarea de pământ a uneltelor prin lovirea lor de stâlpi sau 
conductele de presiune.

Art.309. Răsadurile din ghivece se vor dezinfecta chimic, prin îmbăiere cu substanţe 
fungicide în vase speciale. Operaţiunea va fi executată de către salariaţi bine pregătiţi să 



lucreze  cu  substanţe  chimice  în  condiţii  de  totală  securitate  a  muncii,  fiind  dotaţi  cu 
echipamentul individual de protecţie.

Art.310. Se interzice  urcarea salariaţilor  pe registre sau pe suporţi  improvizaţi,  în 
vederea legării plantelor cu sfoară.

Art.311. Salariaţii  care  participă  la  lucrările  de  polenizare  cu  albinele  vor  purta 
obligatoriu echipament individual de protecţie împotriva albinelor.

Art.312. La acoperirea geamurilor de pe acoperiş cu amestec de clorură de var şi 
apă,  lucrătorii  vor  sta  numai  pe  jgheaburi.  Uşile  de  la  intrarea  în  seră  vor  purta  plăci 
avertizoare cu interdicţia de a nu se circula pe traveele la care se stropeşte cu soluţie.

Art.313. Curăţirea  şlamului  de  pe  geamuri  se  va  face  de  lucrători  bine  pregătiţi, 
echipaţi corespunzător şi cu furtunuri cu jeturi de apă sub presiune.

Art.314. Pornirea şi oprirea pompelor pentru aspersiune se vor face numai de către 
mecanicul de întreţinere a instalaţiei.

Art.315. Se interzice deschiderea şi închiderea robineţilor (vanelor) prin urcarea pe 
registre  sau  prin  alte  mijloace  improvizate;  se  vor  folosi  scule  cu  prelungitor  pentru 
efectuarea intervenţiilor la ventile şi robineţi situaţi la înălţime.

Art.316. Orice intervenţie la instalaţia de udare sau la agregatul de pompare se va 
face numai după oprirea acestora.

Art.317. Înainte de a începe operaţiile de întreţinere şi remediere a defecţiunilor la 
instalaţia de climatizare, pe tabloul de comandă (al microclimatului) se va monta o tăbliţă de 
avertizare: ATENŢIE! SE LUCREZĂ LA INSTALAŢIE. PORNIREA INTERZISĂ!. Punctele de 
distribuţie  ale  tensiunii  (tablouri  electrice  principale,  secundare)  în  sere  vor  avea  uşile 
închise, ferite de umezeală, cu siguranţe calibrate, iar cofretele vor fi inscripţionate la interior 
cu circuitele electrice pentru fiecare consumator în parte. De asemenea, vor fi prevăzute cu 
platforme  electroizolante.  Pentru  intervenţie  se  va  anunţa  electricianul  care  va  remedia 
defecţiunea respectivă.

Art.318. În cazul când instalaţia de udare a  fost utilizată la aplicarea de tratamente 
(de ex.: formalină), după terminarea lucrului se va goli instalaţia, prin cuplarea unui furtun la 
capătul  instalaţiei  pentru  scurgerea  restului  de  soluţie,  după  care  se  va  spăla  cu  apă, 
întreaga instalaţie.

Art.319. Se interzice ca din instalaţiile de aspersiune să se ia apă pentru băut şi 
pentru spălat.  Se vor lua măsuri ca, la locuri vizibile, să fie puse avertizări scrise în acest 
sens.

Art.320. Agenţii economici au obligaţia asigurării următoarelor măsuri de prevenire a 
accidentelor la tratamentul prin fumigare:

a)  tratamentul  se  va efectua numai  de către  conducătorul  tractorului,  care   va  fi 
echipat corespunzător cu echipamentul individual de protecţie;

b) utilajele necesare efectuării tratamentului şi care vor lucra în agregat cu tractorul, 
trebuie să fie în bună stare de funcţionare;

c)  pe  toată  durata  tratamentului,  conducătorul  tractorului  va  fi  asistat  de  un  alt 
salariat, corespunzător pregătit, care să poată interveni în caz de pericol;

d)  în  perioada  funcţionării  utilajelor  ce  efectuează  tratamente  de  fumigare,  se 
interzice accesul în seră.

Art.321 Se interzice utilizarea motostivuitoarelor, electrostivuitoarelor etc., neechipate 
cu cadru cu acoperiş din plasă de protecţie; deservirea acestor maşini se va face numai de 
către personal calificat, echipat cu cască de protecţie.

Art.322. Se interzice transportul de persoane în remorci, pe încărcătura din remorcă, 
pe proţapul remorcilor, pe motostivuitoare, electrostivuitoare, electrocare, etc.(fig 22).

5.2. Lucrări în ciupercării

Art.323. La lucrarea de formare a şirelor de compost se interzic:
a) staţionarea lângă maşini la o distanţă mai mică de 1m;
b) pornirea şi manevrarea maşinilor de către persoane neautorizate;
c) staţionarea sau urcarea pe platforma utilajului.



Art.324. La  încărcarea,  descărcarea  şi  transportul  compostului  în  camerele  de 
producţie, sunt interzise:

a) circulaţia şi  staţionarea în zona de acţionare a greiferelor  folosite la încărcarea 
buncărului;

b) pornirea şi manipularea benzilor transportoare de către persoane neautorizate sau 
fără participarea electricianului de serviciu;

c) staţionarea pe benzi sau trecerea peste acestea în timpul funcţionării;
d)  montarea  benzilor  de  la  o  cameră  la  alta,  fără  participarea  electricianului  de 

serviciu.
Art.325. În  timpul  introducerii  compostului,  în  camerele  de  producţie,  uşile  vor  fi 

menţinute în poziţia deschis.
Art.326. Accesul personalului pe pasarelele de trecere dintre paturile de cultură se va 

face numai după ce au fost făcute verificările privind montarea corectă a acestora.
Art.327. La lucrarea de sterilizare cu abur a camerelor  se vor aplica următoarele 

măsuri:
a) se va verifica etanşeitatea camerelor;
b) înainte de închiderea uşilor în vederea introducerii aburului se va verifica dacă în 

cameră nu există persoane;
c) pe uşile camerelor se vor aplica tăbliţe avertizoare cu inscripţia: NU DESCHIDEŢI, 

SE LUCREZĂ CU ABUR SUB PRESIUNE. PERICOL DE OPĂRIRE.
Art.328. La  lucrările  de dezinfecţie  chimică,  precum şi  tratamentele  la  cultura  de 

ciuperci  cu  produse  de  uz  fitosanitar  se  vor  respecta  normele  specifice  de  securitate  a 
muncii.



4.1.6. ACTIVITĂŢI ÎN CULTURILE DE PLANTE TEHNICE 

6.1. Cultura tutunului

Art.329. Folosirea produselor de uz fitosanitar se va face cu respectarea prevederilor 
înscrise la  cap 10 din prezentele instrucţiuni.

Art.330. Se vor respecta instrucţiunile de securitate a muncii privind întrebuinţarea 
substanţelor  toxice  pentru  tratarea  seminţelor,  răsadurilor  şi  a  culturilor  în  câmp.  De 
asemenea, se interzic:

a)  amestecul  manual  al  seminţelor  de  tutun  cu  substanţe  toxice  folosite  în 
tratamentele contra atacului de ciuperci; operaţiunea trebuie executată în butoaie speciale,

b) amestecarea cu mâna a soluţiilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor.
Art331. Substanţele toxice  se vor păstra închise şi  sub cheie,  până în momentul 

folosirii; aceste produse se vor depozita în clădiri separate, luând toate măsurile de păstrare 
în condiţiile de securitate deplină.

Art.332. Aplicarea îngrăşămintelor se va face folosind ochelari de protecţie, pentru a 
se evita contactul dintre particulele fine de substanţe chimice şi ochi.

6.2. Cultura inului şi cânepii

Art.333. Pentru  evitarea  accidentelor  şi  desfăşurarea  activităţii  de  prelucrare  a 
solului, semănat, fertilizat, recoltat, transport şi depozitare în condiţii de securitate deplină se 
vor respecta instrucţiunile indicate la cap. 2,3,7,8 şi 9.



4.1.7. ACTIVITĂŢI DE FERTILIZARE A SOLULUI

7.1. Lucrări cu îngrăşăminte chimice şi amendamente

Art.334. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu substanţe chimice folosite la fertilizarea 
solului, personalul trebuie să fie instruit pentru a respecta următoarele măsuri specifice:

a)  la  manipularea  îngrăşămintelor  şi  amendamentelor  vor  fi  dotaţi  cu  mască  de 
protecţie contra prafului şi cu ochelari de protecţie;

b) să lucreze întodeauna cu spatele în bătaia vântului;
c) să poarte ochelari şi mască de protecţie la lucrarea de mărunţire a îngrăşămintelor 

chimice;
d) să menţină curăţenie perfectă în spaţiile de păstrare a îngrăşămintelor chimice;
e)  la  manipularea  azotatului  de  amoniu,  livrat  în  saci,  să  se  evite  ruperea  sau 

scurgerea acestora.
Art.335. Sacii rupţi din care curge azotatul de amoniu trebuie consideraţi periculoşi, 

deoarece favorizează apariţia procesului de descompunere şi aprindere.
Se vor lua obligatoriu măsuri pentru izolarea sacilor rupţi în care se află azotat de amoniu,  
depozitându-i în adăposturi corespunzătoare.

Art.336. Se interzic fumatul,  folosirea lămpilor  deschise,  sudarea la locurilor  unde 
păstrează şi se pregăteşte azotatul de amoniu.

Art.337. Azotatul  de  amoniu  fiind  o  substanţă  care  în  anumite  condiţii  se  pot 
descompune dând naştere la explozii violente, pregătirea sa pentru încorporare se face fără 
şocuri care pot declanşa asemenea reacţii.

Art.338. Se interzice ca azotatul de amoniu să vină în contact cu substanţe organice, 
uleiuri,  cărbuni,  pirită,  sulf,  acizi,  pulberi  metalice  şi  alte  substanţe  care  pot  provoca 
descompunerea şi explozia (fig. 23).

Art.339. Pentru prevenirea exploziei, piesele şi zona respectivă de la maşinile care 
distribuie azotat de amoniu, înainte de sudare, trebuie să fie curăţate.

Art.340. Atunci când folosesc îngrăşăminte chimice lichide cu azot (apă amoniacală 
şi amoniac anhidru), se vor lua măsuri de respectare întocmai a instrucţiunilor prevăzute în 
cartea tehnică a maşinii, a transportului în condiţii de securitate, a depozitării şi încorporării.

Art.341. Înainte  de  începerea lucrului  se  va verifica  starea tehnică,  urmărindu-se 
echiparea cu apărătorile de protecţie la transmisiile cardanice şi la angrenaje, fiind interzisă 
punerea în funcţiune fără apărători de protecţie.

Art.342. Personalul  care  manipulează  azotatul  de  amoniu  va  purta  mănuşi  de 
protecţie, salopete bine închise şi strânse pe corp şi capul acoperit.



Art.343. În  timpul  lucrului  se  interzic  reglarea,  ungerea  sau  repararea  maşinilor 
pentru administrat îngrăşăminte. Acestea se vor executa numai cu motorul oprit şi cu priza 
de putere decuplată de la tractor. Cuplarea la tractor va fi asigurată cu ştifturi autoblocante 
pentru împiedicarea decuplării.

Art.344. Pentru prevenirea accidentelor  datorate aruncării  materialului  administrat, 
este interzisă staţionarea persoanelor în raza de acţiune a organelor de distribuţie, care vor fi 
reglate astfel încât să nu împrăştie materialul către tractor. La îmbinarea demontabilă dintre 
buncăr şi coşul de conducere a îngrăşămintelor trebuie să existe garnitura de etanşare.

Art.345. În timpul lucrului şi în transport este interzis a se transporta persoane pe 
încărcătură. De asemenea se interzice transportul de persoane pe remorcile cisternă.

Art.346. La  maşinile  de  împrăştiat  gunoi  de  grajd,  care  în  anumite  situaţii  sunt 
încărcate de la platformele fermelor zootehnice, se interzice apropierea copiilor sau a altor 
persoane de aceste maşini.

Art.347. Defecţiunile la transmisiile maşinii se remediază cu motorul oprit şi apoi se 
verifică montarea apărătorilor de protecţie, neadmiţându-se introducerea lor în lucru decât cu 
apărătorile montate corespunzător.

Art.348. După  terminarea  lucrului  toţi  muncitorii  care  au  lucrat  cu  maşinile  de 
împrăştiat îngrăşăminte şi au venit în contact cu acestea, trebuie să se spele cu apă şi săpun 
pe mâini şi faţă.

7.2. Lucrări de irigaţii

Art.349. Exploatarea  instalaţiilor  de  irigat  şi  executarea  lucrărilor  fără  pericol  de 
accidentare se fac cu respectarea următoarelor măsuri.

a) pentru a se evita accidentele prin înec, pe taluzul canalelor de irigaţii se vor monta 
scări cu mână curentă;

Scările vor coborî în canal până la nivelul minim al apei (fig. 24).

b) cuplarea şi decuplarea instalaţiei de udare de la hidrant se va face atunci când nu 
mai este presiune pe conducte;

c) orice defecţiune se remediază după ce nu mai este presiune pe conducte;
d) în raza de deplasare a instalaţiei se interzice staţionarea altor persoane decât a 

celor ce execută lucrarea;
e) conductele se vor purta pe şold, pe aceeaşi parte şi nu vor fi ridicate în poziţie 

verticală;
f) se interzice băutul apei din conducte, mai ales atunci când se ştie că s-au introdus 

îngrăşăminte chimice în apa de irigare;



g) hidranţii  vor fi  marcaţi vizibil  şi  se vor monta tăbliţe avertizoare pentru evitarea 
accidentelor (fig. 25).

h) tarlalele peste care trec liniile electrice aeriene se marchează vizibil  cu plăci de 
avertizare: ATENŢIE! LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ;

i) Se vor respecta instrucţiunile de securitate a muncii cu instalaţiile de udare prin 
aspersiune, pe terenurile unde sunt instalaţiile electrice aeriene.

Art.350. În  terenurile  cu  amenajări  pentru  irigaţii  prin  aspersiune,  în  zona  de 
apropiere a LEA se vor lua următoarele măsuri:

a) nu se vor amplasa aspersoare sub LEA;
b) diatanţele minime de amplasare între cel mai apropiat aspersor şi elementele LEA, 

definite prin distanţele d1 şi d2 ( fig. 26) în conformitate cu tabelul 2 .
Art.351. Se interzice apropierea de tronsoanele de conductă în poziţie orizontală la 

mai puţin de 12 m de linia stâlpilor LEA  (fig. 27).
Art.352. Deservanţii  instalaţiilor  de  udare  vor  fi  instruiţi  asupra  pericolului  de 

apropiere la o distanţă mai mică de 20 m faţă de un conductor LEA căzut la pământ, din 
cauza tensiunilor de pas periculose ce apar în astfel de situaţii ( fig 28).





Tabelul 2

Distanţa minimă de amplasare între aspersor şi LEA peste 1KV

Nr. 
crt.

Tipul aspersorului

Caracteristica aspersorului d2/d1

Înălţimea 
aspersorului

Diametrul 
duzei
-mm-

Presiune 
de lucru

-bar-

Raza 
de lucru 
maximă

- m -

Înălţimea 
maximă a 

jetului  faţă de 
sol
-m-

20 Kv 35-60 Kv 110 Kv 220 kV 400 kV

1 ASJ-1;ASJ-1 M 2,0 5 - 8 2,5 - 
4,5 2,0 7,0 6,0

6,0
8,0
8,0

20,0
10.0

20,0
12,0

20,0
14,0

2 ASM-1
2,0
3,0 8,5 – 11,5 2,5 – 4,5 22,5

24,5
8,0
9,0

6,0
6,0
20,0
8,0

8,0
8,0

20,0
8,0

25,0
10,0
25,0
10,0

25,0
12,0
25,0
12,0

25,0
14,0
25,0
14,0

3 ASM-2 2,0
3,0 6,3 – 14,5 4 - 5 32,5

34,5 14,5

30,0
7,0
35,0
7,0

30,0
9,0

35,0
9,0

30,0
11,0
35,0
11,0

30,0
13,0
35,0
13,0

30,0
15,0
35,0
15,0

4 ASM-4 2,0
3,0 4 - 20 5 -8 42,0

44,0 10,5

40,0
8,0
45,0
8,0

40,0
10,0
45,0
10,0

40,0
12,0
45,0
12,0

40,0
14,0
45,0
14,0

40,0
16,0
45,0
16,0

5 ASM-5 2,0
3,0 5 - 32 5 - 8 57,5

59,5
14,5
15,5

50,0
10,0
55,0
10,0

50,0
12,0
55,0
12,0

50,0
14,0
55,0
14,0

50,0
16,0
55,0
16,0

50,0
18,0
55,0
18,0



Art.353. În culoarul format de conductorii externi ai LEA cu tensiunea mai mare de 1 
Kv,  plus  10  m  de  o  parte  şi  de  alta,  se  interzice  ridicarea  de  la  sol  a  conductelor,  a  
tronsoanelor sau aspersoarelor, la o înălţime mai mare de un metru sau încărcarea acestora 
în mijloace de transport. Manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor se va 
face menţinînd în mod obligatoriu  contactul  acestora cu solul  în cel puţin un punct  (prin 
târâre)

Art.354.  În cazul  LEA cu tensiunea 400 Kv se interzice manipularea conductelor, 
aspersoarelor sau tronsoanelor în interiorul unui culoar format din conductorii extremi ai LEA, 
plus 5 m de o parte şi de alta a liniei. 

Art.355. Agentul economic va lua măsuri ca lucrătorii care deservesc instalaţiile de 
irigare să cunoască zona apropiată de LEA (zonă cuprinsă în porţiunea de 50 m, măsurată 
faţă de proiecţia pe orizontală a conductorilor fazelor extreme de o parte şi de alta, de-a 
lungul liniei electrice).

Art.356. Nu  se  vor  lua  măsuri  speciale  în  zonele  amenajate  pentru  irigaţii  prin 
scurgere  la  suprafaţă  (brazde,  fâşii  sau  submersiune)  pentru  cazul  traversărilor  sau 
apropierilor de LEA cu tensiunea mai mare de 1 kV, cu excepţia amenajărilor cu conducte de 
udare  din  aluminiu.  Se  interzice  ridicarea  pe  verticală  a  conductelor.  În  acest  caz  sunt 
interzise încrucişările  LEA cu tensiunea mai  mare de 1kV cu conducte de udare sau cu 
instalaţii de udare mobile, cu gabarite faţă de sol mai mari de 3 m.

Art.357. Se interzice utilizarea sub LEA cu tensiunea mai mare de 1Kv a instalaţiilor 
de udare mobile cu gabarite faţă de sol mai mari de 3 m.

Art.358. Agenţii economici sunt obligaţi să aplice următoarele măsuri:
a) în cazul amenajărilor pentru irigaţii prin aspersiune în zona din apropierea LEA, 
se interzice amplasarea aspersoarelor sub LEA;
b) personalul special instruit poate să manipuleze şi să manevreze conductele de 
udare,  tronsoane sau aspersoare la  operaţiile  de montare – demontare în zona 
apropiată de LEA.

Art.359. La  efectuarea  acestor  operaţiuni  se  vor  respecta  în  mod  obligatoriu 
următoarele reguli:

a) înainte de începerea lucrului, lucrătorii se vor asigura că toate conductoarele 
LEA din zona în care se va lucra, se află în poziţie suspendată normală;
b) în cazul când un conductor este căzut la pământ sau are săgeţi evident mărite, 
se interzic intrarea în zona de apropiere cu LEA, precum şi executarea oricăror 
lucrări; se anunţă imediat agentul economic care exploatează LEA; numai după 
remedierea defecţiunilor menţionate vor fi reluate manipulările sau manevrele cu 
instalaţiile de irigare din zona apropiată LEA

7.3. Lucrări pentru  protecţia plantelor

Art.360. În timpul executării lucrărilor de protecţie a plantelor se vor aplica regulile 
specifice de securitate a muncii la folosirea produselor de uz fitosanitar de la cap. 10.

Art.361. Manipularea maşinilor şi aparatelor de stropit şi prăfuit cu substanţe toxice 
este permisă numai persoanelor care au fost examinate medical, au fost instruite, fac parte 
din echipele organizate pentru stropit  şi prăfuit  şi sunt dotate cu echipament de protecţie 
adecvat.

Art.362. Rezervoarele trebuie să fie executate din materiale rezistente la acţiunea 
chimică a substanţelor pentru care sunt destinate sau sunt acoperite cu un strat de protecţie 
corespunzător.  Rezervoareale   de  presiune,  conductele,  armăturile,  suflantele  şi 
ventilatoarele trebuie să corespundă cerinţelor STAS, prescripţiilor tehnice şi următoarelor 
reguli:

a)  exploatarea,  întreţinerea şi  repararea se vor  face astfel  încât  procesele  de 
muncă să se desfăşoare în condiţii de securitate;
b) orificiile de alimentare ale rezervoarelor de presiune trebuie să se deschidă 
numai după egalizarea presiunii, cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător;
c)  poziţia  orficiilor  de evacuare ale  supapelor  de siguranţă trebuie  să  asigure 
eliminarea presiunii excedentare, fără pericol pentru personalul de deservire;



d)  pentru  supravegherea  nivelului  conţinutului  de  lichid  din  rezervor,  acesta 
trebuie să fie dotat cu un indicator de nivel;
e) instalaţiile, armăturile, elementele de filtrare şi conductele vor fi executate din 
materiale rezistente la acţiunea chimică a substanţelor de uz fitosanitar;
f) filtrele vor fi precedate de robineţi de închidere pe circuitul de intrare, pentru a fi 
demontate şi  curăţate fără pericol  de accidentare,  atunci când în conducte se 
găseşte soluţie sub presiune;
g)  la  loc  vizibil  se  vor  aplica  indicatoare  privind  direcţia  de  rotaţie  şi  turaţia 
suflantelor şi ventilatoarelor;
h) în timpul alimentării mecanizate sau automatizate, nu trebuie să se producă 
impurificarea aerului, şi respectiv, depăşirea concentraţiei admisibile de substanţe 
toxice  în atmosfera zonei de muncă, conform normelor generale de protecţie a 
muncii;
i)  piesele  componente  ale  dispozitivelor  şi  accesoriilor  care  vin  în  contact  cu 
substanţele  toxice  trebuie  să  se demonteze  uşor  şi  să  se  cureţe fără  pericol 
pentru conducătorul agregatului şi deservanţi. 

Art.363. Înainte de începerea lucrului cu maşinile de stropit şi prăfuit se va verifica 
dacă:

a) suprafaţa maşinii este curată;
b) scurgerile sau supurările de lichid sau praf au fost remediate;
c) maşinile funcţionează normal şi au fost verificate temeinic;
d)  maşinile  cu  presiune  de  până  la  2Mpa  au  fost  prevăzute  cu  ventile  de 
siguranţă, iar cele cu presiune de max. 6,3 Mpa, cu manometru de presiune în 
bună stare de funcţionare.

Art.364. În  timpul  funcţionării  maşinilor  pentru probe sunt  interzise conducătorului 
tractorului şi deservanţilor:

a) să mănânce, să bea sau să fumeze;
b)  să  demonteze  piesele  din  circuitul  de  refulare  al  lichidului,  atunci  cînd 
manometrul indică existenţa presiunii în instalaţie;
c) să deşurubeze duze sau să desfacă coliere dacă robineţii nu sunt închişi;
d) să desfunde lăncile şi duzele pulverizatoare prin suflarea aerului cu gura.

Art.365. În timpul  lucrului,  în  afară de regulile  indicate  la  articolul  anterior  se vor 
respecta următoarele:

a)  nu se folosesc maşini  şi  aparate fără  manometru  sau cu furtunuri  şi  tije 
defecte, sparte sau cu fisuri care pot împroşca soluţia de stropit;
 b)  nu  se  admite  dereglarea  regulatorului  de  presiune  pentru  a  se  crea 
suprapresiuni, deoarece dereglarea regulatorului poate provoca explozii;
c)  la  agregatul  tractor-maşină este  obligatorie  decuplarea prizei  de  putere a 
tractorului în timpul întoarcerilor de la capetele parcelei;
d)  nu se transportă mai  multe persoane decât  numărul  de scaune fixate pe 
maşină.

Art.366. Maşinile de stropit şi prăfuit vor fi conduse în aşa fel încât soluţia sau praful 
să fie îndreptate în direcţia vântului, iar deservanţii să aibă vântul în spate. Când pe aceeaşi 
suprafaţă lucrează mai multe maşini,  acestea se vor repartiza pe diagonala  terenului  de 
lucru, pentru ca substanţele pulverizate să nu pătrundă în zona vecină. Pe maşini se va 
aplica,  la  loc  vizibil,  interdicţia  scrisă  pe  fond  galben  cu  litere  negre:  PERSOANELE 
STRĂINE NU VOR STAŢIONA MAI APROAPE DE 30 M DE MAŞINĂ.

Art.367. La  combaterea  dăunătorilor  şi  bolilor  cu  avionul,  se  interzice  circulaţia 
persoanelor sau zborul prin norul de insecticide; pilotul de zbor nu va fi folosit la încărcarea 
substanţelor toxice.

Art.368. În  timpul  repausului  sau  după  terminarea  lucrului  se  vor  respecta 
următoarele reguli:

a) maşinile cu rezervoarele încărcate nu se vor lăsa în soare, pentru a se evita 
exploziile prin dilatarea lichidului;
b) maşinile,  aparatele, recipientele şi ustensilele se vor curăţa şi spăla, se vor 
depozita  şi  parca cu grijă  sub supraveghere,  în  locuri  bine  stabilite,  ferite  de 



contactul  cu oameni  şi  animale,  iar  hainele  de protecţie  vor  fi  denocivizate  şi 
predate la magazie.

Art.369. După terminarea lucrului, vasele folosite pentru prepararea şi manipularea 
substanţelor vor fi bine spălate şi păstrate, pentru a nu fi folosite în alte scopuri, iar în mod 
obligatoriu deservanţii îşi vor spăla cu apă şi săpun mâinile, faţa şi gâtul, iar gura va fi clătită 
cu apă.

 Art.370. Pentru prevenirea accidentelor, în timpul circulaţiei agregatului pe drumurile 
publice,  lăncile  vor fi  asigurate prin  blocare în suporţii  prevăzuţi  în acest  scop pe cadrul 
maşinii.



4.1.8. ACTIVITĂŢI DE RECOLTARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE. 
TRANSPORTUL DE PERSOANE

8.1. Prevederi comune

Art.371. Traversarea liniei curente CFR cu tractoarele şi maşinile agricole se va face 
numai prin trecerile de nivel, marcate prin placarde şi indicatoare prevăzute de lege.

Art.372. Se interzice apropierea oamenilor cu corpul sau prin intermediul  maşinilor şi al 
altor obiecte, la distanţă mai mică de 2,5 m faţă de elmentele liniei de contact aflate sub 
tensiunea de 27000V (fig. 29).

Art.373. Se interzice urcarea persoanelor persoanelor pe maşini sau pe utilaje aflate 
în vagoane care staţionează sau care se deplasează pe căi ferate electrificate.

Art.374. Este interzisă atingerea sau apropierea la o distanţă mai mică de 10 m de 
conductorii liniei de contact rupţi sau de obiectele străine ce se găsesc pe aceasta, indiferent 
dacă ele ating sau nu pământul sau construcţiile puse la pământ (fig. 30).



Art.375. La  trecerea  maşinilor  agricole  înalte  (agabaritice)  peste  căile  ferate 
electrificate,  precum şi  la  executarea  lucrărilor  din apropierea zonei  CFR,  distanţa de la 
punctele cele mai înalte ale maşinii  până la elementele liniei  de contact sub tensiune nu 
trebuie să fie mai mică de 2,5 m (fig.31).

Art.376. La recoltarea cu maşinile, persoanele care au legătură cu această lucrare 
(aprovizionare cu combustibil, cu masa, cu apa, etc), trebuie să se ferească de agregatele 
respective, să nu intervină sub nici o formă la maşinile de recoltat sau să staţioneze în faţa 
acestora.

Art.377. Înainte de începerea lucrului  cu  maşinile  de recoltat,  date fiind  condiţiile 
speciale  de lucru,  se  va face recunoaşterea terenului,  marcându-se cu plăci  avertizoare 
locurile şi obiectele periculoase (buturugi, pietre mari, gropi,  şanţuri,  etc) care ar provoca 
deteriorarea  maşinii şi accidente.

Art.378.Este interzisă urcarea pe maşini, în timpul lucrului, a oricărei persoane.
Art.379. Pentru  preîntâmpinarea  accidentelor  datorită  neatenţiei,  conducătorul 

maşinii va purta la lucrările de recoltare, combinezon sau salopetă strânsă pe corp şi bine 
încheiată. Nu se vor purta halate.

Art.380. Înainte de începerea lucrului se va verifica dacă:
a) maşina este în bună stare de funcţionare, bine montată pe tractor şi cuplată 
corect; combina este în stare bună şi reglată potrivit culturii care se recoltează şi 
condiţiilor specifice din lan;
b)  apărătorile  de protecţie şi  carcasele  sunt  în  bună stare,  montate corect  pe 
maşină şi sunt bine fixate. În mod deosebit  se va controla şi la nevoie se vor 
remedia  eventualele  defecţiuni  la  apărătoarea  de  protecţie  de  la  transmisia 
cardanică, montarea corectă a grilei de la şnecul de uniformizare din buncărul de 
boabe şi grila de la şnecul de descărcare a buncărului;
c) dispozitivele de siguranţă sunt bine reglate şi dacă funcţionează corect.
d)  nu  verificaţi  niciodată  scurgerile  sau  pierderile  de  lichid  hidraulic,  folosind 
mîinile. Întrebuinţaţi o piesă mică confecţionată din carton, 
pentru a descoperi şi verifica posibilele locuri ale scurgerilor sau scăpărilor.

Art.381. Înainte  de  punerea  în  funcţiune,  persoanele  din  jurul  maşinii  vor  fi 
depărtate şi prevenite asupra pericolului de accidentare.

Art.382. În timpul funcţionării maşinii se interzice oricăror persoane să meargă prin 
faţa pic-up-ului şi să atingă organele în mişcare.

Art.383. La  maşinile  de  recoltat  mazăre,  fasole  şi  ceapă  se  vor  admite  numai 
persoane care au cunoştinţele necesare şi experienţă în deservirea şi întreţinerea maşinilor 
şi  care  au  fost  instruite  cu  regulile  de  tehnică  a  securităţii  muncii.  Nu  se  va  permite 
staţionarea persoanelor în raza de acţiune a aparatului   de tăiere, atunci când se execută 
ridicarea sau coborârea acestuia.
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Art.384. Se interzice culcatul, dormitul persoanelor în oricare punct al tarlalei pe care 
s-a început recoltatul. De asemena se interzice culcatul şi dormitul persoanelor sub hederul 
combinei, pentru a nu fi strivite datorită căderii acestuia prin spargerea furtunurilor sistemului 
hidraulic.

Art.385. Pe timp de ploaie,  când în atmosferă se produc descărcări  electrice,  se 
interzice adăpostirea lucrătorilor lângă combine sau sub acestea.

Art.386. Personalul  care  exploatează,  întreţine  şi  repară  combine autopropulsate, 
trebuie  să  fie  calificat  corespunzător,  să  cunoască  bine  aceste  maşini  şi  să  participe  la 
instructajele de cunoaştere temeinică a măsurilor de tehnica a securităţii  muncii.

Art.387. Se va asigura pornirea automată a combinei, pentru a se putea opri şi porni 
ori de cîte ori este nevoie.

Art.388. Combinele  vor  putea  fi  echipate  cu  cabine  de  protecţie  climatizate,  iar 
dimensiunile postului de conducere trebuie să corespundă prevederilor acestor norme.

Art.389. Microclimatul  cabinei  care  echipează  combinele  trebuie  să  corespundă 
următoarelor cerinţe:

- parbrizul să aibă un unghi  negativ de 12-15°;
- temperatura în cabină să fie 20°C
- sistemul de ventilaţie să fie eficient  şi  să aibă un filtru pentru   purificarea 

aerului introdus din exterior;
- concentraţia admisibilă de pulberi în atmosfera zonei de muncă nu va depăşi 
valoarea stabilită de normele de protecţie a muncii.

Art.390. Cuplarea motorului şi a mecanismelor în funcţionare ale combinei se face 
după ce s-a asigurat că nimeni nu se află în zona de acţiune a organelor în mişcare şi după 
avertizarea sonoră cu claxonul.

Ar.391. Este interzis să se cureţe, regleze sau să se repare combina cu motorul în 
funcţiune.  Niciodată să nu desfundaţi,  să nu ungeţi  sau să executaţi  orice alte lucrări  în 
timpul funcţionării mecanismelor. Ca atare opriţi funcţionarea motorului termic, scoateţi cheia 
din contact, coborâţi hederul pe sol şi acţionaţi frâna de mână înainte de a începe remdierile, 
indiferent de motive.

Art.392. Sunt interzise urcarea şi coborârea de pe maşină în timpul mersului, chiar şi 
pe scara de serviciu.

Art.393. Este interzisă intrarea în interiorul combinei sau în buncărul acesteia când 
motorul este în funcţiune.

Art.394. Este interzis transportul de persoane şi materiale pe platforma de conducere 
sau pe oricare alt loc al combinei.

Art.395. Combina va fi echipată şi nu va lucra în lan fără stingător încărcart şi montat 
la locul stabilit.

Art.396. Nu îndepărtaţi buşonul radiatorului atunci când motorul termic este fierbinte. 
Aşteptaţi ca motorul să se răcească, slăbiţi buşonul lent la prima crestătură pentru a permite 
evacuarea presiunii şi  numai după aceea scoateţi buşonul.

Art.397. Înainte de a deplasa combina autopropulsată pe drumuri publice sau alte 
mijloace pentru tranzit, se vor lua următoarele măsuri:

a) goliţi rezervorul pentru boabe;
b) montaţi piesa pentru blocare între pedalele frânei, în aşa fel ca    ambele frâne 

pentru roţile frontale să fie acţionate simultan;
c) poziţia melcului pentru descărcare să fie către spate;
d)  demontaţi  hederul  dacă  acest  lucru  este  convenabil.  Dacă  hederul  trebuie  să 

rămână pe combină în timpul transportului, căutaţi cea mai bună poziţie a acestuia, pentru a 
asigura vizibilitatea conducătorului şi ca hederul să păstreze cea mai bună distanţă de la 
drum.

e) verificaţi pentru a vă asigura că luminile  pentru deplasare ale combinei sunt în 
stare de funcţionare, în special luminile intermitente şi girofarul;

f) măsuraţi lăţimea totală şi înălţimea totală a combinei pentru transportul pe drumuri 
înguste sau acolo unde ar putea exista subtreceri.

Art.398. Se interzice ca salariaţii permanenţi şi  sezonieri să intervină la combine, în 
camerele de detaşare, la valţuri, tobe de tocare etc.
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Art.399. În  timpul funcţionării combinei se interzice orice intervenţie la depănuşător. 
Numai după ce acesta s-a oprit,  se vor face desfundările respective.  Dacă depănuşătorul 
este acţionat electric, trebuie să fie racordat la nulul de protecţie şi la o instalaţie de legare la 
pământ. Toate defecţiunile la instalaţiile la instalaţiile electrice se vor remedia numai de către 
electricianul de serviciu.

Art.400. Combinele pot lucra corespunzător pe pante de până la 8-10°, peste care nu 
este admis să se lucreze decât cu combine speciale pentru pantă. Întoarcerea pe terenurile 
cu panta admisă se va  face cu viteza de deplasare de 1,5-2km/h.

Art.401. Presele de balotat nefiind prevăzute cu un loc de deservire, este interzisă 
prezenţa  oricărei  persoane  pe  acestea,  atunci  când  se  află  în  funcţiune  sau  în  timpul 
transportului.

Art.402. Înainte de a porni motorul tractorului, mecanicul agricol trebuie să se asigure 
că priza de putere este decuplată. La antrenarea presei se va controla dacă în canalul de 
presare sau pe celelalte organe nu se află corpuri străine care ar putea produce accidente.

Art.403. Este oprită trecerea dintr-o parte în alta a a agregatului  peste transmisia 
cardanică sau prin faţa tractorului. Agregatul va fi ocolit prin spate.

Art.404. În  cazul  înfundărilor  este  interzisă  intervenţia  la  maşinile  pentru  recoltat 
legume. Pentru desfundare, agregatul va fi manevrat înapoi până când maşina se desprinde 
de plantele nerecoltate şi iese complet din brazdă. Apoi trebuie să se oprescă motorul şi să 
se decupleze priza de putere. Lucrarea de desfundare se va efectua obligatoriu cu ajutorul 
unor unelete cu coadă lungă ( furci etc.). Sunt interzise efectuarea desfundărilor cu braţele 
sau picioarele, precum şi intrarea în maşină şi tractor sau sub oricare dintre maşini. 

Art.405. Pentrru agregarea sigură a remorcilor biaxe la tractor, acesta trebuie echipat 
cu cuplă automată (dispozitiv automat de remorcare) (fig32).

Art.406. Dispozitivele  superioare  de  remorcare  pentru  remorcile  agricole  biaxe 
trebuie să fie  amplasate în spatele tractorului  la  o înălţime de sol  de 650-810mm; furca 
dispozitivului să se poată roti în jurul axei longitudinale de simetrie; să permită ochiului de 
remorcare al proţapului remorcii să se rotescă minimum 20°; să permită proţapului remorcii 
să se rotească în jurul unei axe verticale cu un unghi de minimum 60° la stânga şi la dreapta; 
să permită ochiului  de remorcare al proţapului  să oscileze în jurul unei axe orizontale ce 
trece prin bulonul de remorcare cu un unghi de minimum 20°.
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Art.407. Dispozitivele  speciale  pentru  remorci  monoax  sau  tandem  (dispozitive 
inferioare  de  remorcare)  sunt  montate  la  partea  inferioară  a  tractorului,  spate,  fiind 
respectate strict dimensiunile indicate în STAS.  Dispozitivul  de cuplare trebuie să asigure 
rotirea proţapului remorcii în plan orizontal cu minimum ± 55° şi posibilitatea de înclinare cu ± 
20°.  Pentru  uşurarea  cuplării  remorcilor   monoax  şoi  tandem  la  dispozitivul  special  de 
remorcare, acesta trebuie să fie de tipul autocuplare-decuplare.

Art.408. Pentru cuplarea remorcilor tehnologice la care organele active sunt acţionate 
de  la  priza  de  putere  prin  transmisie  cardanică,  tractoarele  trebuie  să  fie  echipate  cu 
dispozitivele şi barele de tracţiune.

Art.409.Tractoarele pentru transporturi trebuie să fie echipate cu cabine de protecţie 
climatizate,  care  datorită  cadrului  de  rezistenţă,  în  caz  de  răsturnare,  preîntâmpină 
accidentarea  conducătorului.  Cabinele  tractoarelor,  folosite  cu  pondere  la  transporturi, 
trebuie să fie cu confort sporit.

Art.410. Tractoarele pe roţi, utilizate la transporturi în agregat cu remorci, trebuie să 
fie  echipate  în  exclusivitate  cu  instalaţii  hidraulice,  ceea ce permite  ca,   toate remorcile 
agricole pentru transport să fie realizate cu bene basculabile pentru uşurarea descărcării 
produselor agricole.

Art.411. Remorcile   vor  fi  dotate  cu  dispozitive  de  protecţie  a  muncii  şi  pentru 
siguranţa circulaţiei:

a) cabluri de asiguare a cuplării remorcii la tractor;
b) propteaua pentru asigurarea benei în poziţie ridicată în  vederea efectuării unor 

intervenţii (fig. 33).
c)  instalaţie electrică de semnalizare şi iluminare;

d)  picior de sprijin sau resorturi pentru suspendarea proţapului  în poziţia de cuplare la 
tractor.

Art.412. Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se 
vor executa de către salariaţi, instruiţi special în acest scop şi sub suparvegherea unui şef de 
formaţie de lucru sau şef de echipă.

Art.413. Se interzice folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiilor 
manuale de încărcare, descărcare şi transport.

Art.414. Conducerea autovehiculelor,  tractoarelor  înmatriculate şi  a mijloacelor  de 
transport în incintă este permisă salariaţilor care posedă permis de conducere.

Art.415.  Producţia din câmp necesită un volum mare de transport cu mijloace auto, 
remorci sau căruţe. Organizarea şi  disciplina trebuie să fie bune pentru ca mijloacele de 
transport să fie folosite cu randament, iar salariaţii permanenţi şi sezonieri să se afle în afara 
oricărui pericol de accidentare.
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Art.416. Salariaţii folosiţi pentru încărcarea sacilor din grămezile cu boabe de pe arii , 
vor umple sacii astfel ca încărcarea şi descărcarea din camioane , remorci a  şi căruţe să nu 
supralitice eforturi fizice.

Art.417. Organizarea transportului produselor agricole  va fi făcută pe baza stabilirii 
echipelor de încărcare şi a celor de descărcare, evitându-se astfel ca salariaţii să fie urcaţi 
pe încărcătura din camioane şi remorci,  înlăturându-se în acest fel  o cauză frecventă de 
accidentare.

Art.418. Salariaţii de pe vehicule care primesc şi aşează paiele, fânul sau cocenii sau 
le descarcă, nu vor depăşi cu picioarele cadrul de susţinere a încărcăturii, pentru a nu se 
expune căderii.  Pentru a se evita accidentele la mânuirea materialului  ce urmează să fie 
aranjat, furcile de fier vor fi bine prinse în cozi..

Art.419. În mijloacele de transport al materialeleor voluminoase ( paie, fân, coceni, 
masă verde) nu se vor transporta salariaţi, deoarece datorită gropilor sa a altor obstacole 
peste  catre  trece  camionul  sau  remorca,  încărcătura  face  mişcări  bruşte,  iar  salariaţii 
neavînd de ce să se sprijine vor fi accidentaţi.

Art.420. Numai salariaţii pricepuţi să facă şire  şi stoguri de paie şi fân balotate sau 
nebalotate, ca şi la făcutul glugilor de coceni, vor fi folosiţi la asemenea lucrări. Şirele de paie 
se vor construi cu rânduri de baloţi întreţesute.

Art.421. Coborârea salariaţilor de pe şire se face organizat, dând drumul în jos la 
furci, după ce s-a anunţat sonor această intenţie. Pentru evitarea accidentelor de muncă, pe 
şirele  de  paie  se  va  folosi  dispozitivul  de  ancorare,  de  care  se  va  prinde  centura  de 
siguranţă.

Art.422. Se interzice adăpostirea salariaţilor lângă şire sau stoguri, pe timpul ploilor 
însoţite de descărcări electrice.

Art.423. Desfacerea şirelor de baloţi din paie se va face de sus în jos şi în trepte 
pentru  a  se  evita  accidentele  grave.  Se  interzice  scoaterea baloţilor  de  la  baza  şirei  şi 
crearea tumbei.  Urcarea şi coborârea de pe şire se vor face cu ajutorul  scărilor în stare 
corespunzătoare.

Art.424. La lucrările de încărcare a produselor în remorci, autocamioane şi căruţe în 
zona  LEA,  mijlocul  de  transport  va  fi  oprit  la  o  distanţă  care  să  dea  siguranţă  evitării 
electrocutării. Încărcătorii- descărcători vor coborî din mijlocul de transport, vor trece pe sub 
LEA şi  se  vor  reînbarca  sau  vor  continua  lucrul.  Se  interzice,  la  trecerea  pe sub  LEA, 
purtarea  pe  umăr  a  furcilor,  lopeţilor,  conductelor  etc.  Se  interzice  aruncarea  peste 
încărcătura din remorcă a sârmelor, baloţilor, fiind pericol de electrocutare (fig. 34)
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Art.425. Atunci  când mijlocul  de transport  sau agregatul  tractor-  remorcă a  intrat 
totuşi sub tensiune, în câmpul de frecvenţă industrială (anvelopele se încălzesc, se simte un 
miros de cauciuc ars, etc.), se va proceda astfel:

a) nu se atinge utilajul cu mâna şi stând pe pământ,
b) se  va  sări  din  tractor  sau  din  cabina  mijlocului  de  transport,  cu  ambele 

picioare, cât mai departe şi fără a atinge utilajul;
c) nu se va reîntoarce la mijlocul de transport şi nu îl va atinge în nici un fel;
d) se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă.

Art.426. În gări CFR, la efectuarea lucrărilor de încărcări-descărcări, se vor respecta 
următoarele:

a)  sunt interzise intrarea între tampoanele vagoanelor de  cale ferată şi trecerea peste 
acestea;

b) nu se va circula şi staţiona printre şinele căii ferate;
c) este  interzisă  urcarea  şi  coborârea  din  vagoanele  de  cale  ferată 
aflate în mers;

d) liniile  ocupate  cu  vagoane  de  cale  ferată  în  staţionare  vor  putea  fi 
traversate la o distanţă minimă de 5m de acestea.

Art.427. Este interzisă aşezarea butoaielor  în picioare,  în stive mai mari  de două 
rânduri. Aşezarea butoaielor în stive, în poziţia culcat, se va face cel mult în trei rânduri, dar 
cu asiguare la capete.

Art.428. În cazuri speciale, când transportul de persoane se impune a fi executat cu 
autocamioane se vor lua următoarele măsuri:

a) caroseria va fi prevăzută cu bănci fixate rigid de podea, a căror      
înăţime va fi cu 15 cm mai mică decât înălţimea obloanelor;

b) autocamionul va fi dotat cu o scară mobilă care se va fixa, la urcare şi    la  
coborâre, în partea din spate a autocamionului;

c) caroseria autocamionului va fi prevăzută cu coviltir şi prelată în stare  bună.
Art.429. În foaia de parcurs a autocamionului destinat transportului de persoane se 

va  menţiona  –  pe  răspunderea  celui  ce  încuvinţează  transportul  -  autovehiculul  poate 
transporta persoane, fiind pregătit în acest scop.

8.2. Activităţi de recoltare

8.2.1. Lucrări de cosit manual şi mecanizat

Art.430. La recoltarea cu maşinile, persoanele care au legătură cu această lucrare 
(aprovizionare cu combustibil,masa,  cu apa etc.) nu trebuie să se apropie de agregatele 
respective şi să nu se intervină sub nici o formă la cuţitele echipamentului de cosit.

Art.431. Personalul  care lucrează  la strânsul fânului  în apropiere de  maşini i  se 
interzice staţionarea în faţa agregatelor în lucru sau intervenţia la aparatul de tăiere.

Art.432. Curăţirea sau degajarea cuţitelor de iarbă, ori remedierea altor defecţiuni se 
face de către conducătorul tractorului sau vindroverului, numai  după ce a oprit motorul şi 
decuplat aparatul de tăiere.           Pentru a se evita accidentele, curăţirea cuţitului se face  
numai cu oticul de lemn, prin spatele aparatului de tăiere ( fig. 35).
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Art.433. În  timpul  lucrului  cu  agregatul  de  cosit  este  interzisă  trecerea  prin  faţa 
aparatului de tăiere.

Art.434. La cositorile rotative nu se admite staţionarea persoanelor atât în faţa cât şi 
în  spatele  tobelor  de  cuţite.  Punerea  în  funcţiune  se  va  face  numai  după  montarea 
apărătoarei  de  protecţie  (din  material  special)  a  discurilor  rotative  împotriva  proiectării 
pietrelor, corpurilor metalice etc. şi accidentării conducătorului tractorului sau altor persoane.

Art.435. În timpul funcţionării agregatului sunt interzise executarea ungerii şi reglarea 
acestuia. Pentru executarea remedierilor, înainte de a coborî de pe tractor, conducătorul va 
opri motorul şi va decupla priza de putere.

Art.436. Este interzisă urcarea sau coborârea de pe tractor în timpul mersului.
Art.437. Pentru a se evita accidentele, şuruburile de fixare a cositorii pe tractor se vor 

controla, şi strânge atunci când este necesar.
Art.438. Ridicarea aparatului de tăiere în poziţia de transport  se va face lent şi se va 

asigura cu tija respectivă, pentru a nu se desface în timpul transportului.
Art.439. Pe timpul stocării cositorii, aparatul de tăiere va fi protejat cu o aparatoare 

din  scândură  pentru  a  se  preveni  accidentele  ce  le-ar  putea  provoca  lamele  cuţitului  şi 
degetele.

Art.440. Vindroverul autopropulsat va fi deservit numai de către conducătorul care a 
fost pregătit în acest scop, instruit cu normele specifice de protecţie a muncii şi are permis de 
conducere.

Art.441. Înaine de punerea în funcţiune, se va verifica dacă capotele sunt închise, 
apărătorile de protecţie sunt monate şi complete. Se va controla ca în jurul maşinii să nu fie 
persoane străine, se va claxona şi numai după aceea se va porni maşina.

Art.442. Motorul vindroverului  se va porni numai cu aparatul  de tăiere decuplat şi 
maneta schimbătorului de viteze pe poziţia zero.

Art.443. Deplasarea  vindroverului  autopropulsat  pe  drumurile  publice  se  va  face 
numai cu platforma de cosit montată pe căruciorul de transport.

Art.444. Pregătirea vindroverului şi deplasarea la locul de muncă se va face astfel:
a) se asigură hederul împotriva căderii;
b) se verifică cablul de siguranţă între cărucior şi maşină;
c) înainte pornirii se debolchează placa turnantă a căruciorului;
d) se protejeză cu apărătoare despicătorul aparatului de tăiat;
e) coşul de evacuare se roteşte spre înapoi;
f) se cuplează funcţionarea lămpii girofar.

Art.445. În timpul lucrului se respectă regulile următoare:
a) se interzice părăsirea maşinii  fără oprirea motorului şi decuplarea instalaţiei 

electrice de la întrerupătorului principal;
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b) la deplasarea pe pante şi  frânarea accentuată,  conducătorul  se va ţine de 
volan;

c) la  recoltarea  pe  curba  de  nivel  se  va  asigura  alimentarea  cu  tocătură  a 
vehicului ce merge în paralel cât mai aproape, utilizând la maximum clapeta 
conductei de aruncare. Vehiculul se va deplasa pe teren uscat şi cu înclinare 
redusă în partea dinspre deal, iar pe teren neprielnic în partea dinspre vale;

d) în condiţii de pantă nu se va încărca la maximum mijlocul de transport;
e) la deschiderea brazdei, remorca ataşată în spate va avea sarcina de 8 t şi 

frâne pneumatice pe toate patru roţi;
f) remorcile ce vor primi tocătura vor avea obligatoriu montaţi limitatori pentru 

blocarea arcurilor, iar lanţul de limitare a unghiului de basculare va fi reglat 
pentru evitarea căderi benei;

g) se vor evita deplasarea în lungul liniilor electrice de înaltă tensiune şi urcarea 
de persoane deasupra gabaritului superior al  cabinei;

h) se va evita staţionarea sau părăsirea maşinilor sub liniile de înaltă tensiune 
sau la o distanţă mai mică de 25 metri de acestea.

i) pentru evitarea influenţei electricităţii,  în cazuri deosebite, sub linii  de înaltă 
tensiune, înaintea coborârii din maşină, se va lăsa hederul în contact cu solul;

j) înainte de staţionare, se va bloca maneta schimbătorului de viteze pe poziţia 
zero.

Art.446. În  cazul  defecţiunilor  sau  altor  intervenţii  la  maşină  se  vor  respecta 
următoarele măsuri:

a) pentru intervenţia  la  toba de tocare se opreşte  motorul  şi  se verifică,  prin 
deschiderea peretelui din dreapta, oprirea rotirii inerţiale a tobei, după care se 
blochează  împotriva  rotirii  accidentale  cu  bolţul  din  peretele  tobei  şi  se 
zăvorăşte;

b) se interzice  ridicarea protecţiei  sau capacului  tobei  de tocare,  fără oprirea 
motorului şi blocarea tobei de tocare;

c) în cazul necesităţii tragerii materialului înfundat din  tobă, cu mâinile, acesta 
nu se va apuca în direcţia cuţitelor;

d) ascuţirea  cuţitelor  tocătorului  sau  înlocuirea  acestora  se  execută  de  către 
două persoane.

Art.447. După revopsirea utilajului se refac obligatoriu inscripţionările privind protecţia 
muncii  astfel:  pe capacul tobei de tocare se va scrie ÎNAINTEA RIDICĂRII CAPACULUI, 
OPRIŢI MOTORUL ŞI BLOCAŢI BOLŢUL DE SIGURANŢĂ; pe baza tubului se va scrie: ÎN 
TIMPUL DEPLASĂRII NU STAŢIONAŢI PE COMBINĂ ŞI NU VĂ ŢINEŢI DE TUBUL DE 
REFULARE A TOCĂTURII.
Art.465.  La cositul  manual,  pentru  a  se  reduce  efortul  fizic,  coasele  trebuie  să  fie  bine 
ascuţite, iar coporiile potrivite cu talia fiecărui cosaş.

Art.448. La oprirea lucrului, coasele se înfig cu coporiile în pământ şi la distanţă de 
locul unde se ia masa, pentru a se evita accidentarea prin ridicarea bruscă în picioare sub 
coase.

Art.449. Deplasarea în grup de la un loc la altul se va face ţinând coasele pe umăr cu 
vârful lamei în sus (fig. 36).
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Art.450. Când se lucreză la încărcarea fânurilor în apropierea zonei LEA, se interzice 
salariaţilor  permanenţi şi sezonieri  să încarce în lungul  liniilor  de înaltă tensiune.  Trebuie 
păstrată distanţa de siguranţă între înălţimea maximă a încărcăturii din mijlocul de transport ( 
sau a uneltei din mâna omului) şi LEA.

Art.451. Când  se  întrerupe  lucrul  cu  furca,  aceasta  se  va  înfige  cu  coarnele  în 
pământ suficient de bine, pentru a nu fi răsturnată de vânt sau atunci când este lovită.

Art.452. La pornire şi  în timpul  funcţionării  motorului  motocositorii,  deservantul  va 
purta îmbrăcămintea bine strânsă pe corp, deoarece şaiba are o tăietură pentru agăţarea 
sforii de pornire, care poate prinde şi răsuci îmbrăcămintea purtată neglijent sau lejer.

Art.453. La pornirea motorului se va înfăşura corect sfoara de pornire pe şaibă, astfel 
încât ea să se poate desprinde după desfăşurare.

Art.454. Prinderea sforii de pornire se va face de mânerul de lemn cu care trebuie să 
fie  prevăzută,  fiind  interzisă  înfăşurarea  sforii  pe  mână.  În  momentul  tragerii  de  sfoară, 
deservantul se va propti bine pe ambele picioare, asigurându-se contra căderii în faţă, când 
motorul dă înapoi sau căderii pe spate cînd sfoara scapă de pe şaibă sau se rupe.

Art.455. Pentru buna funcţionare a motocositorii şi pentru evitarea accidentelor nu se 
va porni nicodată motocositoarea fără apărătoarea pârghiilor.

Art.456. Orice reglaj,  reparaţii,  strângeri  de şuruburi  la motocositoare se vor face 
numai cu aparatul  de tăiere decuplat  şi  motorul  oprit.  Todeauna se vor decupla vitezele 
înainte de a porni motorul. În cazul cînd motorul s-a oprit accidental, scoaterea din viteză se 
va face imediat.

Art.457. Nu  se admite  funcţionarea  motorului  cu  regulatorul  de  turaţie   scos  din 
funcţiune sau dereglat; aceasta  poate duce la supraturarea motorului, deci la distrugerea lui 
şi accidentarea celor din jur.

Art.458. Înainte de încărcarea şi descărcarea motocositorii în mijloacele de transport, 
se va monta apărătoarea de protecţie a aparatului de tăiere.  Se va interzice prinderea cu 
mâna a organelor tăioase şi ascuţite ale motocositorii.

Art.459. Avându-se  în  vedere  că  ţeava  de  eşapament  se  înfierbântă  puternic  în 
timpul  funcţionării  îndelungate,  aceasta  se  va  feri  de  scurgeri  de  combustibil  care, 
aprinzându-se, pot provoca incendierea maşinii.

Art.460. La reglarea carburatorului, se va avea grijă să nu se atingă cu mâna ţeava 
de eşapament, pentru a se evita arsurile grave.

Art.461. Personalul  care exploatează, întreţine şi repară combinele autopropulsate 
sau tractate pentru recoltat furaje, trebuie să fie calificat corespunzător, să cunoască aceste 
maşini şi să fie instruit cu normele de protecţie a muncii.
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Art.462. Înainte de începerea lucrului se vor face o serie de verificări privind modul de 
echipare a combinei astfel:
          - dacă combina este în bună stare şi reglată corespunzător conform stării lanului şi 
condiţiilor specifice locale;
          - dacă toate apărătorile de protecţie ale combinelor sunt montate la locul lor şi în stare  
tehnică corespunzătoare.

Art.463. La  începerea  lucrului,  cuplarea  motorului  şi  a  organelor  funcţionale  ale 
combinelor se face după ce s-a asigurat că nimeni nu se află în apropierea mecanismelor în 
mişcare şi după ce s-a făcut avertizare sonoră.

Art.464. Este interzis să se cureţe, regleze  sau  repare combinele cu motorul  în 
funcţiune, fiind exceptate reglajele care se pot face numai cu combina în funcţiune, cum este 
cazul reglajului supapelor instalaţiei hidraulice.

Art. 465. Sunt interzise urcarea şi coborârea de pe maşină în timpul lucrului.
Art. 466. La manevrarea hederului nu se va staţiona sub această parte a combinei şi 

nici în imediata apropiere.
Art.467. Dacă în timpul lucrului, mecanismele de alimentare se înfundă, se opreşte 

maşina,  se  pune  schimbătorul  de  viteze  în  punctul  neutru,  se  inversează  sensul 
mecanismului de alimentare şi se lasă să funcţioneze combina până se elimină înfundarea.

Art.468. Este  cu  desăvârşire  interzisă  desfundarea combinelor  cu  mâinile  sau cu 
picioarele, cu motorul în funcţiune, deoarece se creează pericol iminent de accidentare a 
celui ce execută asemenea operaţiuni.

Art.469.  Pentru  evitarea unor  accidente  grave,  în  timpul  explaoatării  combinelor 
trebuie respectate cu stricteţe următoarele măsuri de protecţie:
        - nimeni nu are voie să stea sau să se deplaseze în faţa combinelor de recoltat furaje;
        - combinierul nu se va ridica de pe scaunul combinei în timpul deplasării acesteia;
        - este interzis să se transporte persoane şi materiale pe platformele de conducere sau 
pe oricare alt loc al  maşinii;
         - pentru deplasarea combinei pe drumurile publice, combinierul trebuie să posede 
permis de conducere corespunzător;
         - combinierul nu va părăsi platforma de conducere a combinei decât după oprirea  
motorului, blocarea frânei de parcare şi scoaterea cheii din contact.

Art.470. Este interzisă urcarea persoanelor în remorca încărcată cu material tocat şi 
trecerea sau staţionarea în faţa jetului format de tocătură.

Art.471. La ascuţirea cuţitelor se vor folosi ochelari de protecţie.

8.2.2 Lucrări de recoltare a cerealelor

 A. Recoltarea cerealelor păioase cu combine autopropulsate
Art.472.  Înainte  de  începerea  campaniei  de  recoltare  şi  la  începerea lucrului  în 

tarlalele traversate de reţele electrice aeriene se va face un instructaj temeinic, insistându-se 
asupra pericolului de electrocutare în cazul urcării pe combina oprită sub asemenea reţele.

Art.473. Înainte  de începerea lucrului se vor face verificări care să garanteze  dacă:
a) combina este în bună stare şi reglată potrivit culturii care se recoltează şi condiţiilor 

specifice din lan;
b) toate apărătorile de protecţie sunt corespunzătoare şi montate la locul lor;

            În mod special se va urmări montarea corectă de la şnekul de uniformizare din 
buncărul de boabe, a grilei de la şnekul de descărcare a buncărului, se va controla starea 
tehnică a scărilor de acces;

c) s-au marcat pe teren toate locurile periculoase;
d) au fost instruiţi cei care cu secera şi coasa deschid drumuri de intrare a maşinilor 

în câmp, asigură cosirea eventualelor porţiuni rămase de la porţiuni rămase de la combină, a 
colţurilor  tarlalelor,  pe lângă stâlpii  de electrificare,  pe lângă hidranţi,  etc.  De asemenea, 
aceştia  vor fi  intruiţi  cum să poarte şi  cum să lucreze şi  să folosească uneltele cu care 
lucrează, să nu se urce  pe combine, să nu meargă înaintea lor, să nu stea în faţa platformei 
de tăiere.
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Art.474. Piuliţa variatorului de pe axul bătătorului se va demonta conform prevederilor 
din cartea  tehnică a combinei.

Art.475. Pentru centrarea melcului de descărcare a buncărului  nu se va introduce 
mâna între jgheabul înclinat (rabatabil) şi cel fix – fiind pericol de accidentare.

Art.476. În  timpul  funcţionării  motorului  nu  se  va  regla  întinderea  curelelor 
trapezoidale  de  la  variatorul  de  tracţiune,  acţionând  asupra  întinzătorului,  deoarece  se 
produc accidente şi avarii foarte grave prin spargerea discurilor, ruperea curelelor etc.

Art.477. Combinierul  nu va părăsi platforma de conducere a combinei decât după 
oprirea motorului, blocarea frânei şi scoaterea cheii din contact.

Art.478. În timpul lucrului în câmp nu se vor efectua opriri sub liniile electrice aeriene 
şi nu se va admite urcarea pe combină a combinierului sau a altor persoane, deoarece intră 
în zona electromagnetică a reţelei, şi se produc accidente prin electrocutare.

Art.479. La executarea lucrărilor cu combina în zona apropiată de LEA peste 1 kV 
sau traversate de LEA peste 1 kV (zona cuprinsă pe porţiunea de 50m, măsurată faţă de de 
proiecţia pe orizontală a conductoarelor fazelor extreme de o parte şi de alta, de-a lungul 
liniei electrice) se vor lua următoarele  măsuri :

a) combinele ce pot ajunge în apropierea părţilor sub tesiune se vor deplasa astfel 
încât în timpul manevrelor nici o parte a acestora, să nu se apropie la distanţe mai mici 
decât:

• 2,5 m pentru LEA până la 35 kV; 
• 4,0 m pentru LEA cu tensiuni de la 35 la 220 kV;
• 6,0 m pentru LEA de 400 kV;

b) trecerea combinelor pe sub conductoarele de LEA peste 1kV este interzisă dacă 
între gabaritul acestora şi conductoare nu rămâne o distanţă de cel puţin:

• 2,0 m pentru LEA  până la 20 kV inclusiv;
• 2,5 m pentru LEA cu tensiuni între 25-35 kV;
• 4,0 m pentru LEA de 110 şi 220 kV;
• 6, 0 m pentru LEA de 400 kV;

c) executarea lucrărilor mecanizate la distanţe mai mici decât cele menţionate la pct. 
a) se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA şi sub supravegherea lucrătorilor la 
faţa locului de către un delegat special al unităţii de exploatare a LEA.

Art.480. În timpul transportului pe calea ferată se interzice accesul  persoanelor pe 
platformele sau în vagoanele care transportă  combina, inclusiv a combinierilor.

Art.481. La recoltarea pe pante a cerealelor păioase se vor folosi combine speciale 
care pot lucra fără pericol pe pante  de până la 22°.

Art.482. Manevrele de înclinare a combinei se vor face numai după asigurarea că, 
sub  combină  sau pe  lângă  aceasta,  nu  există  persoane  care  ar  putea  fi  accidentate  în 
eventualitatea unor manevre greşite.

Art.483. Pentru  treieratul  cu   combinele  pe  care  au  fost  montate  echipamentele 
speciale, la staţionar sau grămadă a capitulelor de floarea soarelui rezultate din operaţiunea 
de rectificare în lanurile recoltate anterior, se vor lua următoarele măsuri:

• să fie în perfectă stare de funcţionare şi echipate cu toate apărătorile de protecţie;
• se va demonta de pe partea stângă lanţul care transmite mişcarea la reductorul 

de  acţionare  a  secţiilor  de  recoltare,  îndepartându-se  pericolul  prinderii  şi 
accidentării persoanelor care alimentează hederul cu capitule.

•  se va demonta biela care acţionează cuţitul de tăiere;
• capitulele ce urmează a fi treierate vor fi mai întâi încărcate în coşuri, din grămezi 

şi apoi răsturnate pe platforma de tăiere, la melcul de alimentare;
• personalul care face alimentarea cu capitule, va fi prealabil  instruit temeinic cu 

regulile de protecţie a muncii şi va purta îmbrăcămintea strânsă pe corp;
• combinierul  va  fi  singurul  care  comandă  printr-un  cod  de  semnale  sonore, 

momentul când  personalul ce alimentează cu capitule se poate apropia de heder, 
când şi câte capitule se descarcă pe heder şi când trebuie să se depărteze pentru 
a putea face deplasarea combinei la altă grămadă;
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• apropierea personalului de combină şi începerea alimentării  se vor face numai 
după ce aceasta  a  fost  deplasată  lângă  grămada de capitule  şi  s-a  scos din 
viteză.

B. Recoltarea porumbului
Art.484. Pentru  prevenirea  accidentelor  la  lucrările  cu  combine  autopropulsate  şi 

tractate se vor respecta următoarele măsuri:
a) montaţi toate apărătorile de protecţie şi carcasele în mod corect înainte de a 
pune în funcţiune combina şi aparatul pentru tăiat; menţineţi apărătorile montate 
la locul lor;
b) strângeţi toate elementele pentru  racordare hidraulică; în mod sigur lichidul 
hidraulic sub presiune, care scapă, poate cauza răni serioase;
c)  nu  verificaţi  niciodată  scurgerile  sau  pierderile  de  lichid  hidraulic,  folosind 
mâinile. Întrebuinţaţi o piesă mică confecţionată din carton, pentru a descoperi şi 
verifica posibilele locuri ale scurgerilor şi scăpărilor;
d) montaţi în mod corespunzător OPRITORUL MOTORULUI LINIAR înainte de a 
lucra  sub mecanismul  pentru  tăiat  sau sub cel  pentru  alimentat,  indiferent  de 
motiv;
e)  nu slăbiţi  sau demontaţi  vreo piesă sau ansamblu  din  sistemul  hidraulic  al 
combinei decît după ce coborâţi complet tamburul şi mecanismul pentru tăiat şi 
cel  pentru  alimentat;  menţineţi  apăsat  comutatorul  pentru  coborât,  timp  de 
aproximativ  10 secunde,  pentru a libera presiunea hidraulică  din cilindri  şi  din 
acumulatorul pneumohidraulic;
f)  reglaţi  corespunzător  opritoarele  pentru  motoarele  liniare  hidraulice  de  la 
tambur; opriţi motorul termic şi asiguraţi blocarea înainte de a lucra sub tamburul 
ridicat;
g) pentru asigurare opriţi  motorul termic  înainte de a proceda la desfundarea 
mecanismului pentru tăiat sau înainte de a executa orice reglaj;
h) niciodată să nu desfundaţi, să ungeţi sau să executaţi orice alte lucrări în timpul 
funcţionării  mecanismelor.  Opriţi  motorul  termic,  scoateţi  cheia  de  contact, 
coborâţi  hederul  pe  sol  şi  acţionaţi  frâna  de  mână  înainte  de  a  a  începe 
remedierile;
i) nu permiteţi nimănui să se afle pe combină indiferent în ce parte;
j) ţineţi mâinile, picioarele şi îmbrăcămintea departe de de orice părţi ale combinei 
în funcţiune;
k) opriţi  motorul termic şi scoateţi cheia din contact  ori de câte ori deschideţi 
capacelele, pentru a curăţa elevatoarele şi buncărul pentru boabe şi înaintarea 
reglării săgeţii curelelor;
l) menţineţi interiorul şi exteriorul combinei in stare curată. Riscurile de incendiu 
sunt ridicate . Transportaţi permanent pe combină unul sau mai multe stingătoare.

Art.485. Combinierii  repartizaţi  să lucreze cu combinele  de recoltat  porumb vor fi 
instruiţi  înainte  de  începerea  campaniei   şi  testaţi  asupra  cunoaşterii  în  cele  mai  mici 
amănunte a funcţionării reglajelor şi performanţelor maşinii în condiţiile concrete de pe teren.

Art.486. În  timpul  instruirii  se  va  pune  accent  deosebit  pe  cunoaşterea  locurilor 
periculoase la ansamblurile maşinii, efectuându-se demonstraţii practice asupra modului de 
intervenţie la acestea, fără pericol de accidentare.

Art.487. Transportul  combinelor  la  parcelele  de lucru se va face după verificarea 
amănunţită  a  sistemelor  de  direcţie,  rulare,  frânare,  semnalizare  şi  iluminat.  Viteza  de 
deplasare va fi aleasă în funcţie de starea drumurilor, intensitatea traficului, dar nu va depăşi 
20 km/h. Cilindrii de ridicare ai hederului combinei vor fi asiguraţi pe timpul transportului.

Art.488. Ori  de  câte  ori  este  nevoie,  se  vor  curăţa  sita  protectoare  de la  motor, 
precum şi celelalte organe în jurul  cărotra s-au aglomerat resturi vegetale ce favorizează 
pericolul de apariţie a incendiilor.

Art.489. Schimbarea remorcii  de stiuleti  se va face prin  deplasarea înapoi  pe  o 
distantă  de  maximum  1  m,  cu  semnalizare  sonoră  şi  asigurare  vizuală,  combinerul 
conducând combina spre ochiul de împerechere, iar tractoristul de la transportul ştiuleţilor va 
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cupla  remorca  de  combină  şi  o  va  asigura  cu  bolţul  de  împerechere.  Între  combiner  si 
tractorist se stabileşte prealabil un cod de semnalizare sonore.

Art.490. În cazul înfundării  valţurilor depănuşătorului  se opreşte combina, inclusiv 
motorul şi se verifică starea depănuşătorului:

a) se curăţă sita de pănuşe;
b) se înlătură materialul de pe depănuşător;
c)  se  taie  materialele  înfăşurate  pe  valţuri  şi  se  înlătură  cu  ajutorul  cârligului  cu 

muchia ascuţită (fig. 37)
d) se verifică transmisia şi cuplajul de siguranţă al depănuşătorului.

Art.491. În timpul executării  lucrărilor de recoltare a porumbului, în apropierea sau 
sub liniile electrice de înaltă  tensiune  se vor  respecta art 478 şi art. 479 din prezentele 
norme.

Art.492. Se interzice ca personalul  auxiliar  să intervină la combine,  în camera de 
detaşare,  la  valţuri,  tobe de tocare,etc.  De asemenea,  se  interzice  persoanelor  a sta  în 
poziţie culcată sau a dormi în orice punct al tarlalei pe care se recoltează, acestea putând fi 
accidentate de combinele de recoltat porumb, de tractoarele cu remorci, de autocamioane, 
etc.

 C. Lucrări de balotat

Art.493. Pentru a nu se putea distruge apărătoarea transmisiei cardanice de la presa 
de balotat, se va evita întoarcerea agregatului folosind unghiul de bracare maxim.

Art.494. La pornirea agregatului, conducătorul trebuie să se asigure că în apropierea 
maşinii nu există persoane ce ar putea fi accidentate.

Art.495. În timpul balotatului la staţionar, alimentarea cu paie sau fân a maşinii de 
balotat  se  va  face  numai  cu  furca,  punându-se  materialul  ce  trebuie  balotat   în  faţa 
ridicătorului maşinii, fără a se atinge cu furca organele în mişcare. În acest caz, persoanele 
trebuie să stea departe, iar hainele lor trebuie să fie bine strânse pe corp, pentru a nu fi 
apucate de organele în mişcare. În timpul balotatului în câmp sau la staţionar, fumatul este 
interzis  pentru  toate  persoanele  care  participă  la  această  lucrare.  Pentru  a  se  evita 
incendiile, tractorul va fi prevăzut cu parascântei în  bună stare de funcţionare.
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D. Lucrări cu maşina de adunat
Art.496. Executarea  lucrărilor  cu  maşina  de  adunat  se  va  face  numai  de  către 

personalul care are cunoştinţele necesare şi a fost instruit pentru deservirea acestui utilaj.
Art.497. Executarea lucrărilor cu maşina de adunat se va face pe terenuri situate la 

şes sau pe pante de până la 5°.
Art.498. Înainte de începerea lucrului se va verifica:

• dacă maşina este  în stare de funcţionare  şi  s-a  făcut  cuplarea corectă  la 
tractor;
• dacă  apărătorile  de  protecţie  (protectori),  inclusiv   cea  de  la  transmisia 
cardanică sunt în bună stare tehnică şi montate corect;
• dacă  dispozitivele  de  siguranţă  şi  bolţurile  de  la  articulaţii  sunt  asigurate 
contra desfacerii.

Art.499. În timpul când maşina este cuplată la tractor, se interzice urcarea oricărei 
persoane în maşină sau apropierea acesteia de organele în mişcare.

Art.500. Intervenţiile sau remedierile la maşină se vor executa numai cu motorul oprit, 
iar  intrarea sub maşină se va face după asigurarea acesteia prin coborârea piciorului  de 
sprijin.

8.2.3.Lucrări de recoltare a mazării, fasolei şi cepei

Art.501. Este interzis conducătorului tractorului de a lucra cu acest agregat cu halat 
sau îmbrăcămintea  nestrânsă pe corp.

Art.502. Sunt  interzise  punerea  în  funcţiune  şi  exploatarea  maşinilor  care  au 
apărătoarea de protecţie a transmisiei cardanice, deteriorată.

Art.503. Înainte de începerea lucrului se verifică:
a)  la  maşina  de  recoltat  mazăre,  gradul  de  ascuţire  a  aparatului  de  tăiere,  a 
despicătorului şi dispozitivul de ridicare smulgere;
b) la maşina pentru recoltat fasole verde păstăi, existenţa şi siguranţa menţinerii 
tuturor  apărătorilor  de  protecţie;  cuplarea  corectă  şi  fără  pierderi  a  instalaţiilor 
hidraulice şi de frână cu aer şi funcţionarea eficientă a lor;
c) la maşina pentru recoltat şi încărcat ceapă şi usturoi, existenţa apărătorilor de 
protecţie,  a  apărătoarei  transmisiei  cardanice,  a  colierului  de  blocare  pe  tija 
cilindrului  de  forţă,  strângerea  şi  asigurarea  lagărelor  bielelor,  fixarea  lagărelor 
arborilor excentrici.

Art.504. Curăţirea  aparatului  de  tăiere,  a  despicătorului  de  lan,  a  smulgătorului, 
precum şi a altor organe, se va executa numai după ce motorul tractorului a fost oprit şi priza 
de putere decuplată.

Art.505. Este  interzisă  folosirea  oamenilor  în  remorcă,  pentru  primirea  şi  tasarea 
materialului.

Art.506. Maşinile pentru recoltat legume se asigură obligatoriu pentru transportul pe 
drumurile publice astfel:

a)  ridicarea  maşinilor  cu  ridicătorul  hidraulic  la  înălţimea  convenabilă  evitării 
contactului cu solul al organelor acestora;

b) ridicarea cu şurburile de reglaj a roţilor de copiere în poziţia maximă;
c) demontarea sau rabatarea în poziţie de transport a elevatoarelor de încărcare şi a 

proţapurilor prevăzute pentru aceasta;
d) ridicarea şi blocarea în poziţie maximă, iar acolo unde sunt prevăzute dispozitive 

de blocare, prin folosirea acestora, a secţiilor sau subansamblurilor prevăzute cu cilindri de 
acţionare hidraulică.

e)  verificacrea existenţei,  funcţionării  şi  eficienţei  tuturor  elementelor  instalaţiei  de 
iluminat  şi  semnalizare  şi  a  instalaţiei  de  frânare a  maşinilor   agabaritice  şi  cu greutate 
proprie ridicată;

f)  montarea  la  spatele  maşinii  a  barei  transversale  cu  instalaţia  de  iluminat  şi 
semnalizare. 

         

338



  8.2.4  .   Lucrări de recoltare a cartofilor  

Art.507. Înainte  de  începerea  lucrului,  conducătorul  agregatului  tractor-maşină de 
scos cartofi este obligat să controleze starea tehnică a maşinii. O atenţie deosebită se va 
acorda modului de asigurare a cardanului, apărătoarei sale şi fixarea paravanului.

Art.508. Recoltarea cartofilor  pe terenuri  în pantă este posibilă  până la înclinarea 
transversală de 12%.

Art.509. Pentru remedierea oricăror defecţiuni la maşină în timpul lucrului, se va opri 
motorul tractorului şi se va decupla priza de putere.

Art.510. În  cazul  înfundării  maşinii,  agregatul  se  va  da  înapoi,  iar  după  oprirea 
tractorului,  scoaterea din viteză şi decuplarea prizei de putere, cu ajutorul unor unelte cu 
coadă lungă (furcă, etc.) se vor îndepărta vrejii şi bulgării din faţa brăzdarelor, fără a intra 
între maşină şi tractor.

Art.511. Eliminarea înfundăturilor la trupiţe şi la elementele de cernere, ca şi în cazul 
efectuării  unor  lucrări  de  întreţinere  sau  reparaţii,  se  va  executa  cu  maşina  scoasă  din 
funcţiune şi motorul tractorului oprit.

8.2.5. Lucrări de recoltarea sfeclei de zahăr

Art.512. Conducerea  şi  exploatarea  maşinilor  de  recoltat  sfeclă  se  va  încredinţa 
numai persoanelor  special  pregătite pentru acest lucru şi care au fost instruite în privinţa 
cunoaşterii normelor de securitate a muncii.

Art.513. Înainte  de  începerea  lucrului  cu  maşinile  de  recoltat  sfeclă,  se  va  face 
verificarea stării tehnice, a existenţei şi stării apărătorilor şi dispozitivelor de siguranţă.

Art.514. Înainte  de  începerea  lucrului,  zilnic,  se  va  controla  starea  scaunului 
mânuitorului  de pe maşină,  verificându-se dacă suportul  şi  şuruburile de fixare sunt bine 
strânse.

Art.515. În timpul mersului este interzis să se coboare de pe scaun.
Art.516. În  timpul  mersului  este  interzis  oricăror  persoane  staţionarea  în  dreptul 

dispozitivului de încărcare a frunzelor sau sub transportorul de sfeclă.
Art.517. La pornirea maşinii de pe loc sau la oprire, mecanicul agricol este obligat să 

avertizeze prin diferite semnale personalul de pe maşină. Pornirea şi oprirea trebuie să se 
facă lin, fără şocuri, pentru a nu se provoca accidentarea celui de pe scaun.

Art.518. Coborârea sau urcarea  pe sacun, a celui care deserveşte maşina, se va 
face numai după ce tractorul a fost oprit, iar priza de putere a fost decuplată.

Art.519. Pentru a  se  evita  accidentarea conducătorului  tractorului  cu  pietrele  sau 
bulgării de pământ aruncaţi de banda transportoare sau dispozitivul de aruncare, tractoarele 
care acţionează remorcile  ce  transportă frunzele  şi  sfecla vor  fi  prevăzute cu cabină de 
protecţie închisă în partea maşinii de recoltat.

Art.520. În  cazul înfundării trasportorului de colete, desfundarea  se face numai după 
ce motorul a fost oprit  şi transmisia decuplată.

Art.521. La transportul maşinilor de recoltat sfeclă, la distanţă, se vor lua următoarele 
măsuri:
         a) organele active ale maşinii se vor ridica suficient de mult cu ajutorul instalaţiei  
hidraulice, pentru a nu se atinge sau agăţa de diversele obstacole sau denivelări;
        b) se vor rabata transportoarele laterale sau se vor demonta cele fixe, iar dispozitivele  
de curăţire se vor asigura împotriva mişcărilor laterale;
       c) se vor controla legătura şi asigurarea lanţurilor de susţinere, tija de legătură şi fixarea 
apărătorii de protecţie a arborelui cardanic. În  nici  un  caz  nu  este  permisă  rabatarea 
transportorului, suflantei sau curăţitorului de rânduri fără ca motorul să fie oprit şi priza de 
putere decuplată;
      d) după ce transportorul a fost fixat în poziţia de transport trebuie aplicat imediat lanţul de 
asigurare.

Art.522. În timpul lucrului, conducătorul tractorului care acţionează maşina de recoltat 
şi  cel  cu  agregatul  tractor-remorcă,  trebuie  să-şi  sincronizeze  bine mişcările  tractoarelor, 
pentru a nu se produce accidente.
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Art.523. În timpul lucrului se va da o atenţie încărcării uniforme cu frunze sau sfeclă a 
remorcii,  deoarece  dacă  nu  se  respectă  această  condiţie,  pe  terenurile  în  pantă  sau  la 
denivelări remorca se poate răsturna.

8.2.7. Lucrări de recoltare a inului şi cânepii

Art.524.  Întinderea curelelor la secţiile de smulgere sau la secţiile transportorului se 
va face numai cu motorul tractorului oprit şi priza de putere decuplată.

Art.525. Periodic  mecanicul  agricol  este  obligat  să  verifice  modul  de  fixare  a 
scaunului  pe  maşină,  pentru  a  preîntâmpina  căderea  şi  accidentarea  mânuitorului  între 
tractor şi maşină.

Art.526. La  trecerea  din  poziţie  de  lucru  de  transport  şi  invers,  se  va  verifica 
întodeauna asigurarea bulonului de remorcare cu ştiftul autoblocant.

Art.527. În  timpul  exploatării  combinei  pentru  recoltarea  inului  se  vor  respecta 
următoarele reguli de securitatea muncii:

• în scopul efectuării unei exploatări economice şi fără pericol de accidentare, este bine 
să fie folosite o combină autopropulsată la treieratul staţionar al capsulelor, un tractor 
pentru transportul şi bascularea remorcilor cu capsule şi două combine de recoltat in 
la aceeaşi parcelă;

• se va acorda atenţie deosebită cuplării şi decuplării remorcii la combină, precum şi 
cuplării  remorcii  încărcată cu capsule de in  la  tractorul  care o deplasează la  aria 
special amenajată;

• în timpul cuplării remorcii  basculante, atât la combină cât şi la tractor, nu se va sta 
între acestea, dirijarea facâdu-se din parta laterală;

• cuplările cu bolţ vor fi asigurate cu ştifturi autoblocante;
• combina de recoltat va avea instalaţia hidraulică în perfectă stare de funcţionare, care 

se poate cupla la instalaţia tractorului la una din prizele acestuia, pentru ridicarea şi 
coborârea secţiilor de smulgere;

• conducătorul  tractorului  şi  operatorul  vor  controla atent  bobinele  de sfoară pentru 
legat, privind umflăturile şi formarea de ochiuri de derulare din bobine care conduc la 
înfundarea dispozitivului de legat, desfacerea nodurilor etc.;

• operatorul  trebuie instruit  pentru a cunoaşte operaţiile  de degajare a tulpinilor  din 
combină  şi  eventualele  diferenţe  care  atunci  când  apar,  să  fie  semnalizate 
conducătorului tractorului prin instalaţia acustică,

• conducătorul tractorului care aduce remorci la combina de recoltat şi care le descarcă 
prin  bascularea  capsulelor  de  in  la  aria  unde  combina  autopropulsată  le  treieră 
trebuie  să  cunoască  temeinic  regulile  de  securitate  a  muncii  privind  cuplarea  şi 
decuplarea  nepericuloasă  a  remorcilor  basculante,  să  nu  transporte  oameni  pe 
încărcătura din remorcă, pe proţapul acestora etc., să nu intre între bena şi şasiul 
remorcii înainte de se fixa corect propteaua metalică;

• conducătorul tractorului şi operatorul de pe combină nu vor interveni la secţiile de 
smulgere a inului  la  transportorul  transversal,  transportorul  reţinător,  decapsulator, 
trasportorul pentru vraf şi la aparatul de legat decât după oprirea motorului tractorului 
şi decuplarea prizei de putere care acţionează combina;

• înainte  de  începerea  lucrului,  conducătoruul  tractorului  şi  operatorul  vor  controla 
platforma şi starea tehnică a semnalizatorului acustic ( butonul, cablul şi claxonul)
Art.528. La exploatarea maşinii de recoltat cânepă se vor respecta următoarele reguli 

de securitate a muncii:
a) în timpul cuplării maşinii cu tractorul, salariatul nu trebuie să se găsească între tractor 

şi maşină;
b)  cardanul  maşinii  trebuie  montat  la  tractor,  după  cuplarea  proţapului  la  bara  de 

tracţiune a tractorului;
c) conducătorul trebuie să acţioneze maşina la semnalul deservantului de pe platformă. 

Aceştia trebuie să se înţeleagă înainte de începerea lucrului, în privinţa felului semnaleleor;
d) înainte de decuplarea maşinii de tractor, trebuie lăsate in jos picioarele de sprijin;
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e) întrucât  vizibilitatea conducătorului  tractorului  în timpul  lucrului  este redusă,  se vor 
depista anterior eventualele gropi sau obstacole din cultură, care se vor elimina sau marca 
vizibil  cu  tăbliţe  de  avertizare.  În  cazurile  în  care  se  efectuează  recoltarea  cânepei  pe 
terenuri alunecoase, accidentate sau mărginite cu pante abrupte, alunecări de teren, săpături 
de  teren  sau  prăpăstii,  se  vor  jalona  parcelele  astfel  încât  să  se  evite  răsturnarea  sau 
căderea agregatului;

f)  se  vor  controla  zilnic  şuruburile  de  montaj  ale  degetelor  aparatelor  de  tăiere  şi 
întinderea lanţurilor înainte de începerea lucrului;

g) în timpul lucrului sau în transport maşina se va ocoli prin spate.
h) pe drumuri sau şosele nu se vor depăşi viteza de transport prescrisă; maşina nu va 

circula fără sistemul de blocare fixat pe  cadrul fix.
          

8.3. Activităţi de transport

Art.529. Dispozitivele de tracţiune trebuie să fie fixate în spatele tractorului pe suporturi 
proprii, independent de mecanismul de suspendare în trei puncte. Dispozitivul de tracţiune 
trebuie să fie reglabil în plan orizontal, în minimum cinci poziţii şi în plan vertical în minimum 
două poziţii, în limitele de maximum 200 mm faţă de de arborele prizei de putere şi maximum 
2000 mm faţă de sol.

Art.530. Bara de tracţiune prevăzută cu cinci găuri trebuie fixată în puncte de cuplare 
inferioare ale mecanismului de suspendare în trei puncte.

Art.531. Pentru ca să poată asigura iluminarea şi semnalizarea a remorcii agregate, 
tractoarele vor fi echipate în plus cu priză electrică la care se cuplează ştecherul cablului 
instalaţiei  electrice a remorcii.  De asemenea, tractoarele respective vor fi  dotate,  în mod 
obligatoriu, cu oglinzi retrovizoare stânga- dreapta, care să poată fi reglate după necesitate 
şi să fie dotate cu ştergătoare de parbriz.

Art.532. Conducătorii  auto  şi  rutieriştii  vor  acorda  o  atenţie  deosebită  respectării 
următoarelor reguli:

- la trecerile de nivel nepăzite, peste  calea ferată, conducătorii de vehicule sunt obligaţi 
să oprescă, putându-se angaja în trecere după ce s-au asigurat că nu există nici un pericol; 
vehicululele  vor fi  oprite în locul  unde se asigură o vizibilitate maximă, fără a se depăşi 
indicatorul de atenţie în cruce, ori linia transversală continuă pentru oprire.(fig 38)

Art.533. Pentru  asigurarea  transportului,  ochiul  de  împerechere  de  la  proţap  nu 
trebuie  să  fie  uzat  şi  deformat;  pentru  împerechere  nu  se  vor  folosi  capete  de  fuzete, 
şuruburi,  bolţuri  etc.,  ci  numai  cupla  automată  a  tractorului;  furtunurile  de  aer  vor  fi  în 
perfectă stare, precum şi cablurile electrice; cârligele de prindere şi cablurile de siguranţă vor 
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fi în perfectă stare tehnică; nu se vor admite cârlige deformate sau cu siguranţele lipsă; se 
exclud cablurile rupte, înădite şi fără ocheţi în stare bună; prinderea cablurilor de siguranţă 
între remorcă şi tractor se va face în cruce la remorcile tip auto.

Art.534. Pentru  transportul  produselor  voluminoase  şi  foarte  voluminoase  (masă 
verde tocată direct din câmp, de la combine, paie, fân, coceni în vrac sau balotaţi, pleavă, 
etc.) care au masă specifică foarte mică, este necesar să fie folosite remorci cu bene cu 
capacităţi mari şi o bună stabilitate la răsturnarea laterală.

Art.535. Pentru  prevenirea  accidentelor  produse  în  timpul  transportului,  baloţii  de 
paie vor fi aşezaţi pe platforma remorcii  în rânduri întreţesute, evitându-se astfel căderea 
acestora în carosabil şi producerea de accidente grave.

Art.536. Furca de ridicat a baloturilor rotunde de paie sau fân execută încărcarea de 
pe câmp în mijloacele de transport. La descărcare pe platforma remorcii de transport nu se 
stă în faţa balotului rotund; nu va staţiona nici o persoană în faţă, lateral sau sub furca de 
ridicare a balotului rotund de paie sau fân.

Art.537. Pentru încărcarea-decărcarea, transportul şi depozitarea produselor toxice 
se vor respecta regulile de securitate a muncii din prezentele norme.

Art.538. La lucrările de încărcare şi descărcare cu greifere nu se va staţiona  sau 
lucra în zona de acţiune a utilajului. Atunci când operaţiunea se execută în vagoane de cale 
ferată,  este  interzis  ca  în  acestea  să  staţioneze  sau  să  lucreze  salariaţi;  conducătorul 
greiferului va semnaliza sonor manevrele pe care le execută pentru a avertiza manipulanţii.

Art.539. Manipularea  butoaielor  se  va face prin  împingerea  butoaielor  culcate  cu 
mâinile  aşezate  pe gardină.  La manipularea  butoaielor  se  vor  folosi  dispozitive  speciale 
pentru uşurarea efortului fizic depus la urcarea sau coborârea acestora din mijloacele de 
transport; este interzis ca frânghiile cu care se manevrează butoaiele să fie legate de mâini 
sau înfăşurate pe corp; la urcarea sau coborârea butoaielor  este interzis a se sprijini  cu 
mâinile sau a sta în sensul de voltare a acestora.

Art.540.Transportul tulpinilor de in şi cânepă se va face  cu respectarea măsurilor de 
securitate a muncii:

a) aşezarea tulpinilor în autocamioane şi remorci se va face astfel încât stabilitatea lor 
să fie asigurată în timpul transportului;

b) pentru evitarea căderii, cei care primesc şi aşează tulpinile ori le   decarcă, trebuie 
să nu depăşească cu picioarele cadrul de susţinere a încărcăturii;

c) tulpinile care depăşesc înălţimea obloanelor trebuie să fie legate cu frânghii, cu bile 
manele, cu lanţuri, etc.

Operaţiunile de asigurare a tulpinilor împotriva căderii în timpul transportului se vor 
face sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.541. Înălţimea  totală  de  la  suprafaţa  solului  până  la  partea  superioară  a 
încărcăturii nu trebuie să depăşească 4 m, iar lăţimea maximă să fie de maximum 2,5 m (fig. 
39)

Art.542. În timpul transportului tulpinilor se vor respecta următoarele reguli:
a) – conducerea vehiculului se va face fără şocuri;
b) -  în cazul slăbirii legăturilor de asigurare a căderii încărcăturii de  tulpini, acestea 

se refac şi se verifică;
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c) – se interzice lăsarea fără supravegherea a vehiculului şi a încărcăturii de tulpini;
d) – se interzice remorcarea altor mijloace de transport;
e) – vehiculul încărcat cu tulpini nu va staţiona pe partea carosabilă a drumurilor;
f) – se interzice transportul de persoane deasupra încărcăturii;
g) – se interzic fumatul şi folosirea focului deschis.
Vehiculele  care  transportă  tulpini  vor  fi  dotate  cu  stingătoare  portabile,  iar 

eşapamentul va fi prevăzut cu parascântei.
Art.543. Transportul  tutunului  se  va  face  în  autocamioane,  remorci  şi  căruţe,  iar 

teancurile de tutun vor fi aşezate în poziţie orizontală, stivuindu-se în ţesătură şi în trepte.
Art.544. Conducătorii  mijloacelor  de transport  sunt  obligaţi  să  asigure  legarea cu 

frânghii  a  teancurilor  de tutun,  pentru  evitarea căderii  acestora  în  timpul  transportului  şi 
prevenirea accidentelor de circulaţie.

    
8.4. Activităţi de depozitare

8.4.1. Furaje-paie

Art.545. Pentru a fi evitate accidentele ce se pot produce din cauza circulaţiei intense 
a remorcilor, camioanelor sau căruţelor, se interzice culcatul sau prezenţa altor persoane la 
locul construirii şirelor sau stogurilor.

Art.546. Se va verifica asigurarea tuturor mijloacelor  de transport  ce au acces în 
depozitele de furaje cu dispozitive parascântei  la ţevile de eşapament;  nu se va permite 
accesul autovehiculelor ce nu au starea tehnică corespunzătoare şi a conducătorilor auto ce 
nu au o instruire temeinică asupra măsurilor de prevenire ce trebuie respectate în incinta 
parcului de furaje.
        Se interzice apropierea autovehiculelor la o distanţă mai mică de 5m faţă de şire,  
efectuarea remedierilor şi a defecţiunilor în aceste zone şi parcarea lor în incinta depozitului.
        La stabilirea traseelor de circulaţie în depozit, precum şi pe timpul manevrelor efectuate 
în vederea descărcării se va urmări ca nici intr-un caz autovehiculele să nu se apropie de 
şire cu partea utilajului în care este montată ţeava de eşapament.

8.4.2. In şi cânepă

Art.547. La  lucrările  de  depozitare  a  tulpinilor  de  in  şi  cânepă   se  vor  respecta 
următoarele:
          a) presa de balotat tulpini de in şi cânepă va fi deservită de personal  calificat şi instruit 
asupra  felului  în  are  trebuie  efectuată  fiecare  operaţiune  în  parte,  precum  şi  asupra 
respectării regulilor de securitate a muncii;
          b) la cuplarea presei cu tractorul se vor respecta regulile de securitate a muncii pentru  
efectuarea operaţiunii fără accidente;
          c) presele acţionate electric se vor lega obligatoriu la nulul de protecţie şi la pământ, 
iar comanda lor se face numai de către salariatul urcat pe platforma electroizolantă;
          d) se interzice intrarea sub capacul de presare a tulpinilor, pentru a se preveni astfel 
accidentarea gravă prin căderea liberă a personalului;
          e) este obligatoriu ca alimentarea cu tulpini a camerei de presare, precum şi aşezarea 
lor să se facă din afară;
           f)  în timpul  alimentării  cu tulpini,  capacul  de presare se va asigura la  partea 
superioară,  în  poziţia  maximă,  pentru  a  se  preveni  căderea  ca  şi  prinderea  celor  ce 
deservesc utilajul;
      g)  panourile  laterale  ale  camerei  de presare  vor  fi  bine  fixate,  pentru  a  se  evita 
desprinderea lor în timpul timpul operaţiunii de presare şi accidentarea celor din jur;
      h) staţionarea oricărui salariat sau persoane indiferent de motiv, în partea unde baloţii 
cu tulpini se basculează, este interzisă.

Art.548. Se interzic amplasarea depozitului de tulpini, precum şi efectuarea oricăror 
lucrări de încărcare sau descărcare sub liniile electrice aeriene.

343



Art.549. La  girezi,  se  va  sosi  intr-o  anumită  ordine,  în  funcţie  de  cerinţele  de 
depozitare, evitându-se prezenţa mai mult de 4-6 mijloace de transport pe o parte a girezii şi 
1-2 mijloace de transport  la capete.           Tulpinile  se vor stivui  în girezi  cu secţiune 
trapezoidală, cu baza mică în jos (fig.40).

Art.550. La construirea girezilor de tulpini se vor folosi numai salariaţi calificaţi, cu 
experienţă îndelungată în astfel de lucrări, care vor fi echipaţi cu ochelari, degetare, palmare, 
etc., iar când se lucrează pe marginile girezilor, la solzeală, vor fi asiguraţi cu centură de 
siguranţă şi frânghie legată de dispozitivul de ancorare.

Art.551. Desfacerea  girezilor  se  va  face  de  sus  în  jos.  Se  interzice  scoaterea 
legăturilor de tulpini la baza girezii.

8.4.3. Cartofi

Art.552. Instalaţia de separare a impurităţilor din cartofi se poate pune în funcţiune 
numai dacă sau asigurat următoarele măsuri:

a) s-a verificat realizarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere indirectă prin 
legare la nul, ca protecţie suplimentară.

b) s-a montat paratrăsnetul împotriva descărcărilor electrice atmosferice şi s-a legat 
la pământ;

c) instalaţia este în perfectă stare de funcţionare şi s-a făcut avertizarea personalului 
înainte de pornire;

d) pornirea, funcţionarea şi oprirea instalaţiei se execută numi de către mecanicul de 
întreţinere.

Art.553. Balustradele  rampei  de  descărcare,  suporţii  de  înclinare  a  benzii 
transportoare, balustrada de urcare şi balustrada de la de la mesele de sortare a cartofilor se 
vopsesc cu dungi galben- negru.

Art.554. În timpul funcţionării instalaţiei se interzic:
      a) intrarea în buncăr;
      b) apropierea de benzile trasnsportoare;
      c) efectuarea reglajelor, remedierilor sau altor intervenţii,
      d) accesul persoanelor străine în raza de activitate a instalaţiei.

8.4.4.Lucrări cu maşinile de tratat şi condiţionat seminţe

Art.555. Salariaţii care lucrează la condiţionarea seminţelor trebuie instruiţi astfel încât 
să se ferească de organele active ale selectorului şi să manevreze sacii, a căror greutate a 
fost uniformizată. Atunci când condiţionarea seminţelor se face în magazie sau şoproane, 
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conductele  de  evacuare  ale  selectoarelor  vor  fi  prelungite  şi  scoase  pe  ferestre,  pentru 
evacuarea plevei şi a prafului.

Art.556. Responsabilul CTS va lua măsuri ca în atmosfera zonei de lucru să se asigure 
ventilaţia necesară reducerii pulberilor sub concentraţia admisibilă de pulberi.

Art.557. Salariaţii ce lucrează la maşini, nu vor purta halate, pentru a evita agăţarea 
lor, fapt ce ar provoca accidente. Aceştia vor purta salopete, iar capul va fi acoperit cu basc.

Art.558. Se interzice oricărui salariat intrarea sub maşinile de condiţionat seminţe în 
timpul când acestea funcţionează.

Art.559. Curelele de transmisie se întind folosind în acest scop întinzătoare reglabile, 
pentru a se evita  patinarea.  Se interzice folosirea bitumului  sau al  colofoniului  în  scopul 
reducerii gradului de patinare.

Art.560. La maşinile de tratat şi condiţionat seminţe, acţionate electric, se va realiza 
protecţia împotriva electrocutării prin legare la nul, ca protecţie principală şi prin legare la 
pământ ca protecţie suplimentară.

Art.561. În timpul lucrului se interzice a se fuma, bea şi mânca.
Art.562. La lucrările de tratat seminţe se vor respecta măsurile de securitate a muncii 

privind folosirea produselor de uz fitosanitar stabilite prin prezentele instrucţiuni.
Art.563. Toate rezervoarele care conţin produse de uz fitosanitar, sub formă de pulbere 

sau lichide,   vor fi  închise perfect  şi  prevăzute cu inscripţionări  de avertizare:  ATENŢIE! 
PERICOL DE INTOXICARE.          Racordurile, robinetele, articulaţiile şi garniturile trebuie să 
fie în perfectă stare, pentru a nu se crea posibilitatea de scurgeri sau răsuflări.

Art.564. Atunci când instalarea maşinilor de tratat cu produse de uz fitosanitar se va 
face în loc deschis, se va respecta distanţa de aproximativ 150 m de orice locuinţă, atelier  
sau magazie.

Art.565. După  încetarea  lucrului,  maşinile  se  vor  curăţi  cu  foarte  mare  atenţie  de 
resturile substanţelor toxice, iar echipamentul individual de protecţie va fi predat la magazie 
pentru denocivizare.
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4.1.9. ACTIVITĂŢI CU PRODUSE DE UZ FITOSANITAR

9.1. Prevederi generale

Art.566. Prin  activiăţi  cu  produse  de  uz  fitosanitar  se  înţelege:  condiţionarea, 
transportul,  depozitarea,  livrarea,  comercializarea,  deţinerea  folosirea,  manipularea, 
aplicarea, prepararea, reziduurile acestora şi ambalajele lor.

Art.567. Pot fi utilizate numai acele produse de uz fitosanitar care sunt cuprinse în ,, 
Codexul produselor de uz fitosanitar omologate în România,,

Art.568. Produsele de uz fitosanitar se încadreză în următoarele grupe de toxicitate, în 
funcţie de doza letală 50% (DL 50), oral acută a substanţei active (s.a.).

a) Grupa I: produse extrem de toxice,  cu un conţinut de s.a. având DL 50 până la 
50mg/kg corp. Unele produse din această grupă, cu un conţinut de s.a. între 1 şi 25%, pot fi 
încadrate in grupa a-II-a de toxicitate, cu excepţia acelora care au DL 50 sub 30mg/kg corp. 
Produsele raticide, cu un conţinut de s.a. sub 1% pot fi încadrate în grupa a-III-a de toxicitate 
, cu excepţia acelora care au DL 50 sub 10mg/kg corp. Produsele clasificabile după DL 50 în 
alte grupe, dar care pot provoca prin manipularea lor, în conformitate cu grupa stabilită după 
DL 50, intoxicaţii mortale la om, în urma absorbţiei pe orice cale, se includ în grupa I.

b)  Grupa  a-II-a:  produse  puternic  toxice  cu  s.a.  având  DL  50  între  50  şi  inclusiv 
200mg/kg corp. Produsele din această grupă care conţin maximum 25% s.a. pot fi trecute în 
grupa III-a. 

c) Grupa a III-a: produse moderat toxice, cu DL 50 peste 200 inclusiv 1000 mg/kg corp. 
Produsele care conţin maximum 25% s.a. pot fi trecute în grupa a IV-a. 

d)  Grupa  a  IV-a:  produse  cu  toxicitate  redusă  cu  DL  50  peste  1000  mg/kg  corp. 
Depozitarea produselor de uz fitosanitar pe grupe de toxicitate este obligatorie.
 Art.569. În cazul în care din  datele referitoare la toxicitate rezultă că un pesticid este 
mai toxic pentru om decât pentru şobolanul alb, la încadrarea produsului respectiv în grupa 
de toxicitate se ia în considerare numai toxicitatea pentru om. În asemenea situaţii se vor 
utiliza datele experimentale şi epidemiologice complementare.

Art.570 Încadrarea în una din grupele de toxicitate a unui pesticid care conţine două 
sau mai multe s.a. se face ţinând seama de s.a. cu DL mai mică.

Art.571. Ministerul  Sănătăţii  stabileşte  DL  50  pentru  produsele  pesticide  noi  din 
producţia internă sau işi rezervă dreptul de a verifica DL 50, când aceasta este efectuată de 
către institute ce nu-i aparţin.  Avizul sanitar poate fi retras dacă în timp, se dovedeşte că 
produsul prezintă riscuri pentru sănătatea omului ce nu au fost cunoscute la data acordării 
avizului.

Art.572.Ţinânnd cont de toxicitatea cronică a produselor de uz fitosanitar, ca rezultat 
al  însumării  în timp a efectelor  unor doze mici  repetate,  prin regementări  comune MSS-
MADPR  se  stabilesc  Limite  maxime  admisibile  (LMA)  de  reziduuri  în  produsele 
agroalimentare.  Limitele  Maxime  Admisibile,  exprimate  în  ppm  sau  mg  substanţă/kg  de 
produs alimentar, reprezintă concentraţiile lipsite de nocivitate şi prin aceasta o măsură de 
profilaxie. Pentru încadrarea în aceste limite se impune respectarea cu rigurozitate a timpilor 
de pauză şi a dozelor la hectar indicate în ,,Codexul produselor de uz fitosanitar omologate 
în România’’.

Art.573. Este interzisă efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse ale căror 
reziduuri  se  acumulează  peste  limitele  maxime  admise  în  sol,  apă,  furaje  şi  produse 
agroalimentare.

Art.574. Pentru  atenţionarea  tuturor  celor  ce  vin  în  contact  cu  produsele  de  uz 
fitosanitar, în vederea evitării pericolului de intoxicare, toate ambalajele utilizate în activităţi 
cu produse de uz fitosanitar, în vederea evitării  pericolului de intoxicare, toate ambalajele 
utilizate în activităţi cu produse de uz fitosanitar vor purta o etichetă inscripţionată în una din 
culorile:

• ROŞU, pentru grupa I;
• VERDE, pentru grupa a II – a;
• ALBASTRU, pentru grupa a III – a;
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• NEGRU, pentru grupa a IV – a:
Art.575. Se  pot  distribui  persoanelor  fizice  în  vederea  tratamentelor,  în  scopuri 

agricole, numai produse de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III şi IV.
Art.576. Tratamentele cu ajutorul aeronavelor se efectuează numai cu produse de uz 

fitosanitar din grupele III si IV.
Art.577. Tratamentele de uz fitosanitar din grupele de toxicitate I şi II pot fi efectuate 

numai de echipe speciale, aparţinând agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi 
cu produse de uz fitosanitar.

Art.578. CTS-ul care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar este obligat:
a) să ţină evidenţa intrărilor şi livrărilor produselor de uz fitosanitar întrr-un registru 

special, numerotat şi sigilat de Inspectoratul de Protecţie a Plantelor

Evidenţa cantităţilor de produse de uz fitosanitar 
în depozit sau magazie
Denumirea produsului de uz fitosanitar

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

Data 
intrării sau
eliberării
(anul, 
luna, ziua)

Felul  şi  nr. 
documentului

de intrare sau 
de  eliberare 
şi
emitentul

Intrare,
cantităţi
(kg  sau 
unităţi  de 
volum)

Eliberare,
cantităţi
(kg  sau 
unităţi  de 
volum)

Numele  şi 
calitatea 
persoanei 
care 
primeşte

Semnătura

Stoc, 
cantitate
(kg  sau 
unităţi  de 
volum)

Registrul se vizează de agentul economic.
  

b)  să ţină o evidenţă strictă a tratementelor efectuate cu produse de uz fitosanitar.
    

Evidenţa tratamentelor cu produse de uz fitosanitar aplicate 
plantelor de cultură şi terenurilor cultivate

Data
afectuării
tratamen-
tului(anul,
ziua,luna)

Denumirea
culturii  şi 
locul  unde 
este situat
terenul sau
depozitul

Tratamentul efectuat Numele  şi 
prenumele 
persoanei 
care 
răspunde 
de 
efectuarea
tratamen- 
tului

Data
începerii
recoltării
produsu-
lui
alimen-
tar sau
furajer

Nr. şi data
pentru
anunţarea
consiliului
comunal

Supra-
faţa
tratată
(ha)

Denumirea
produselor
de uz fito-
sanitar şi 
forma  de 
utilizare

Cantitatea
utilizată
(kg)

c)  să  aplice  şi  să  respecte  normele  tehnice  privind  transportul,  manipularea, 
depozitarea, şi folosirea produselor de uz fitosanitar;

d) să aplice şi să respecte normele tehnice privind decontaminarea.
Art.579. CTS-ul, care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar răspunde de 

asigurarea măsurilor privind securitatea muncii, prevenirea accidentelor în rândul populaţiei 
şi la animale şi protecţia mediului înconjurător.

Art.580. Responsabilul  CTS-ului  care efectuează tratamente de uz fitosanitar  este 
obligat  să  folosescă  la  aceste  tratamente  numai  personal  instruit  dotat  cu  echipamentul 
individual de protecţie.

Art.581. Agenţii economici care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar vor 
avea în  dotare  truse de prim-ajutor,  cu  materiale  şi  medicamente  conform instrucţiunilor 
Ministerului Sănătăţii.

Art.582. Este  interzisă  încadrarea  în  muncă  pentru  activităţi  cu  produse  de  uz 
fitosanitar a tinerilor sub 18 ani, a femeilor gravide, a celor care alăptează, persoanelor cu 

347



răni  deschise,  a celor  care se prezintă  sub influenţa alcoolului,  precum şi  a persoanelor 
suferinde de unele boli stabilite de Ministerul Sănătăţii (fig.41)

Art.583. Salariaţii  folosiţi  în acţiunile de combatere cu produsele de uz fitosanitar, 
precum şi cei ce manipulează ( magazioneri, încărcători şi  descărcători) vor purta obligatoriu 
echipamentul de protecţie individual). Selecţionarea  şi utilizarea adecvată a măsurilor de 
protecţie şi a mijloacelor individuale se vor face pe baza instrucţiunilor nr.1 şi nr. 2 emise de 
MMPS în 1995.

Art.584.  Echipamentul  individual  de  protecţie  va  fi  spălat  şi  reparat  conform 
dispoziţiilor  în vigoare,  iar  în cazul  folosirii  substanţelor  toxice,  acesta va fi  decontaminat 
conform  prescripţiilor  stabilite  de  Institutul  de  specialitate  al  Ministerului  A  griculturii  şi 
Alimentaţiei.

Art.585. Personalul care foloseşte măşti de protecţie trebuie instruit asupra modului 
de folosire a lor şi posibilităţile de controlal a bunei funcţionări a dispozitivelor.

9.2. Transportul produselor de uz fitosanitar

Art.586.Transportul  produselor  de  uz  fitosanitar   se  efectuează  respectându-se 
următoarele măsuri:

a)  transportul  se  va  face  cu  mijloace  corespunzătoare  asigurării  integrităţii 
ambalajelor;
b)  transportul  se  va  face  cu  mijloace  prevăzute  cu  stingătoare  portabile 
corespunzătoare;
c) încărcarea produselor de uz fitosanitare în mijloace de transport este admisă 
numai în ambalajul original.

Art.587.Transportul  produselor  din  grupele  I  şi  a  II  –  a de toxicitate,  cu excepţia 
transporturilor  periodice,  va fi  însoţit  de un delegat  al  beneficiarului,  care este obligat  să 
respecte şi  să aplice  toate măsurile  de prevenire a intoxicaţiilor  cu aceste substanţe,  în 
timpul transportului până la predare, iar în caz de deteriorare a ambalajelor şi împrăştiere a 
produselor de uz fitosanitar să ia măsuri de decontaminare conform prevederilor din acestă 
normă.

Art.588.Transportul va fi însoţit de un ordin de transport emis de agentul economic şi 
care va cuprinde: ruta, cantitatea, mijlocul de transport şi numele delegatului.

Art.589. Este interzis transportul produselor de uz fitosanitar împreună cu persoane, 
alimente,  fuarje,  apă  potabilă  sau  folosirea  la  transportul  produselor  de  uz  fitosanitar  a 
mijloacelor destinate special transportului de persoane sau alimente.

Art.590. Transportul  sulfurii  de  carbon,  care  este  un  produs  inflamabil  şi  a  altor 
produse cu punct de inflamabilitate scăzut pe timp călduros se va face în vase acoperite cu 
saci sau foi de cort umezite. 
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9.3. Depozitarea produselor de uz fitosanitar

Art.591. Se vor respecta următoarele măsuri:
a) depozitarea şi păstrarea produselor de uz fitosanitar se vor face în magazii sau 

încăperi destinate şi amenajate special;
b) magaziile vor avea pavimentul impermeabilizat şi vor fi dotate cu cântare, instalaţii 

de apă potabilă, de îndepărtare a reziduurilor lichide şi de epurare a acestora, precum şi cu 
instalaţii de ventilaţie mecanică şi pichet pentru stingerea incendiilor.  Nu se  va intra cu foc 
deschis în locurile unde sunt lichide inflamabile;

c) încăperile de distribuţie vor avea asigurată ventilaţia naturală necesară;
d) produsele de uz fitosanitar care se pot autoaprinde se vor păstra pe palete în strat 

de doi, trei saci;
e) păstrarea materialelor de protecţie şi a trusei de prim – ajutor, precum şi operaţiile 

de înregistrare  a  intrărilor  şi  livrărilor  de produse de uz  fitosanitar,  se vor  face în spaţii 
separate de locul de păstrare a produselor de uz fitosanitar;

f) eliberarea produselor de uz fitosanitar din încăperile de distribuţie se va face numai 
pe baza aprobării dată de responsabilul CTS (fig.42);

g) cantităţile de produse de uz fitosanitar nefolosite vor fi înapoiate la depozit imediat 
după terminarea lucrării;

h) magazionerul va sta în depozit numai în timpul primirii sau eliberării produselor de 
uz fitosanitar, el are obligaţia de a lua măsuri de decontaminare sau, după caz, de distrugere 
a ambalajelor după eliberarea produselor de uz fitosanitar;

i) magazionerul şi salariaţii care îl ajută vor purta echipamentul de protecţie pe toată 
perioada de primire şi eliberare a produselor de uz fitosanitar, iar în cazul fumigaţiilor, vor 
purta mască de gaze;

j) magazionerul va păstra registrul special de evidenţă de evidenţă a produselor de uz 
fitosanitar intrate şi livrate pe sortimente şi cantitate;

k) magazionerul va fi numit, în condiţiile legii, prin decizie, de conducătorul unităţii şi 
va fi instruit de acesta asupra toxicităţii produselor pe care le manipulează;

l) este interzisă încălzirea cu sobe a magaziilor  cu produse de uz fitosanitar;
m) În magazia în  care se depoziteză produsele de uz fitosanitar nu  se vor depozita 

sub nici un motiv alimente, furaje, obiecte casnice, îmbrăcăminte sau alte materiale.
Art.592. Între magazia cu produse de uz fitosanitar şi clădirile social administrative, 

locuinţe, surse de apă, potabilă sau ape curgătoare, trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 
50 m ( fig 43).
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Art.593. În  magazii,  produsele  se  depoziteză  grupate  pe  sortimente.  Fiecare 
sortiment se va marca cu o tăbliţă vizibilă cu denumirea produsului, scrisă cu alb  pe fondul 
culorii grupei de toxicitate.

Art.594. Produsele din sacii sparţi se vor aduna pe sortimente şi se vor introduce în 
saci noi, pe care în mod obligatoriu se va scrie citeţ şi vizibil denumirea produsului şi gradul 
de  toxicitate.  Produsele  de  uz  fitosanitar  din  grupa  I  şi  II  de  toxicitate  vor  fi  depozitate 
separat.

Art.595. Este interzisă intrarea în depozitele cu produsele de uz fitosanitar a copiilor, 
femeilor gravide, a celor care alăptează, a persoanelor cu afecţiuni pulmonare şi de ficat.

Art.596. Terenul din faţa depozitului, magaziei va fi păstrat curat, iar gunoiul rezultat 
din curăţările periodice va fi ars sau îngropat.

Art.597. Este interzisă cu desăvârşire intrarea cu surse de foc în încăperile unde se 
păstrează sulfura de carbon.

Art.598. Se interzice distribuirea în stare vărsată a produselor de uz fitosanitar ce se 
livrează şi se păstrează în ambalaje închise. Scoaterea din ambalaje a produselor lichide 
toxice  se  face  prin  vărsarea  directă  în  găleţi  sau  prin  sifonare  cu  amorsare  mecanică, 
interzicându-se  cu  desăvârşire  amorsarea  cu  gura.  Operaţiile  se  vor  executa  de  către 
salariaţii  stabiliţi  de agentul  economic, echipaţi cu costum de protecţie, ochelari,  cizme şi 
mănuşi antiacide şi şorţ de protecţie (fig.44).

Art.599. Este interzisă cu desăvârşire distribuirea din magazie a produselor de uz 
fitosanitar  către persoane particulare,  în vederea folosirii  lor  în scopuri  casnice sau altor 
destinaţii în afara celor pentru care au fost omologate sau pentru recomercializare.

9.4. Utilzarea produselor de uz fitosanitar
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Art.600.  Efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar se va executa numai 
pe  baza  buletinelor  de  avertizare  emise  de  staţiile  de  prognoză  şi  avertizare  ale 
Inspectoratului  Judeţean de  Protecţie  a  Plantelor  şi  Carantină  Fitosanitară  şi  a  unităţilor 
silvice,  ce  vor  fi  trimise  beneficiarilor  de  terenuri  agricole.  Se  vor  respecta  următoarele 
măsuri:

a) folosirea de aparate şi utilaje certificate din punct de vedere al calităţii de securitate 
a  muncii  (CS'97,CS'98...)  care  după  terminarea  lucrării  se  vor  decontamina  şi  păstra 
corespunzător, în locuri special desemnate;

b)  efectuarea  fără  aparatură  a  tratamentelor  cu  produse  de  uz  fitosanitar  este 
interzisă,  cu  excepţia  momelilor  otrăvite,  care  pot  fi  aplicate  şi  manual,  cu  respectarea 
măsurilor de protecţie individuală a operatorilor;

c) semnalizarea prin indicatoare speciale a zonelor tratate, cu înscrierea perioadei de 
interdicţie a circulaţiei persoanelor şi a păşunatului;

d) anunţarea în scris, cu 5 zile înainte, a consiliilor locale pe raza cărora se execută 
tratamentele, de către CTS şi înştiinţarea consiliului local, cu cel puţin 48 de ore, înainte de 
începerea tratamentului, a unităţilor sanitare, sanitar – veterinare şi a populaţiei din zona ce 
urmează a fi tratată, asupra perioadei de efectuare, precum şi asupra măsurilor de protecţie 
a omului, animalelor şi albinelor;

e)  tratamentele  avio  cu  produse de uz  fitosanitar  se  vor  efectua numai  în  cursul 
dimineţii sau după amiază, când temperatura nu depăşeşte 20°C.

Vor  fi  folosiţi  ca  personal  semnalizator  numai  lucrători  care  au  sănătate 
corespunzătoare (auz, vedere) stabilită de medic:

Jalonierii  vor  fi  dotaţi  pentru semnalizare cu panouri  de culoare albă (pentru fond 
verde-închis sau negru) şi roşie (pentru fond alb sau culori deschise).

Înainte ca avionul să ajungă deasupra sa, jalonierul va înfige panoul în pământ şi se 
va da la o parte, lateral 30-40 m, în afara benzii de lucru, pentru a ieşi din zona periculoasă. 
Direcţia  de  zbor  este  indicată  de  panourile  înfipte  în  pământ  cu  înălţime  de  cca.  2  m 
deasupra culturii.

Se interzice folosirea metodei de ,,om jalon’’ cu steguleţ fiind certă intoxicarea gravă 
ca  urmare  a  inhalării  de  aerosoli  toxici  sau  stropirea  şi  iritarea  gravă  pielii,  din  cauza 
contactului cu substanţele toxice pulverizate din avion (fig 45).

f) operaţiile de pulverizare şi de prăfuire cu produse de uz sanitar sunt interzise când 
viteza vântului depăşeşte 5 m/s;

g) verificarea cu apă a stării de funcţionare a aparatelor de pulverizare se va face 
înainte de folosirea lor.

Art.601.Tratamentul prin stropiri sau prăfuiri este indicat să se facă pe timp liniştit. În 
caz de vânt, operaţiunile vor fi conduse astfel încât praful sau soluţia să fie îndreptate în 
direcţia vântului, omul având vântul în spate. Când lucrează mai mulţi muncitori pe acelaşi 
lot, ei trebuie să fie aşezaţi în diagonală, astfel ca substanţa pulverizată să nu pătrundă în 
zona vecinului.
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Art.602. Prepararea soluţiilor de produse de uz fitosanitar se va face pe locuri alese 
special, situate la cel puţin 200 m de locuinţe, surse de apă potabilă, furaje, împrejmuite cu 
şanţ  de  o  cazma adâncime,  pentru  a  nu  se  răspândi  soluţia  şi  dacă  este  posibil  chiar 
împrejmuite cu un gard pentru a nu pătrunde în acest loc animalele domestice. Locul de 
preparare va fi păzit ( fig. 46)

Art.603. Butoaiele, găleţile, măsurile de dozare etc., pentru prepararea soluţiilor, nu 
vor fi folosite sub nici un motiv în alte scopuri ( uz casnic sau pentru adăpatul animalelor) (fig. 
47).    

Art.604. Sunt interzise odihna, fumatul, servirea mesei, consumarea băuturilor,   apei 
potabile sau depozitarea îmbrăcămintei personale şi a alimentelor, de către personalul folosit 
la prepararea soluţiilor sau la stropiri, pe locul unde se prepară soluţia. Respectaţi regulile în 
următoarea ordine:

1. Depunerea echipamentului de protecţie în dulap;
2. Spălarea,
3. Servirea mesei
Art.605. Locul  pe care s-a preparat  soluţia  şi  suprafeţele  pe care s-au manipulat 

substanţe toxice, după terminarea lucrării, se vor curăţi prin răzuire cu sapa, iar ce a rezultat 
din acestă operaţie se va îngropa în mod obligatoriu şi cât mai departe de sursele de apă 
potabilă.

Art.606. Substanţele rămase nefolosite, la sfârşitul zilei vor fi predate obligatoriu la 
magaziile speciale. În cazul când magaziile speciale sunt situate la distanţe mai mari de locul 
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de muncă, se vor amenaja magazii ocazionale, în care produsele vor fi păstrate sub cheie, şi 
păzite.

Art.607. Personalul  folosit  la  prepararea  soluţiilor  de  stropit  va  fi  instruit,  pentru 
respectarea regulilor de protecţie a muncii şi se va cunoaşte precis dozele şi concentraţiile 
folosite.

Art.608. Locul de pregătire a soluţiilor va fi marcat cu o placardă pe care se va scrie: 
LOC PENTRU PREGĂTIREA SOLUŢIILOR TOXICE.

Art.609. La efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar din aeronave se vor 
lua următoarele măsuri:

a) aeronavele vor fi prevăzute cu dispozitive speciale de lestare;
b) încărcarea  aeronavelor  cu  produse  de  uz  fitosanitar  lichide  se  va efectua 

numai mecanizat, încărcarea manuală fiind interzisă;
c) instruirea personalului navigant şi terestru cu privire la toxicitatea produselor 

de  uz  fitosanitar  şi  riscurile  pentru  populaţie,  precum  şi  cu  privire  la 
respectarea normelor de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor;

d) decontaminarea  aeronavei  de  către  personalul  de  deservire,  imediat  după 
operaţiunile de prăfuire sau stropire;

e) tratarea pe  cale aeriană cu pesticide din grupele I şi a II – a de toxicitate este 
interzisă;

f) salariaţii  semanlizatori folosiţi  la lucrările de stropit  sau prăfuit cu avioanele 
vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecţie.

9.5. Tratarea seminţelor

Art.610. La efectuarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar al seminţelor pentru 
semănat se vor lua următoarele măsuri:

a) efectuarea tratamentului  se va face numai cu maşini  şi  aparate sau dispozitive 
speciale, în încăperi anume rezervate, în care trebuie să fie asigurată o ventilaţie 
corespunzătoare; tratamentele pot fi efectuate şi pe platforme deschise, dacă sunt 
situate la o distanţă de cel puţin 200 m de locuinţe, sectoare zootehnice, surse de 
apă potabilă;

b) tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II – a de toxicitate 
de către persoane fizice sau juridice neautorizate este interzisă;

c) descărcarea seminţelor tratate, din maşini, aparate sau dispozitive se va face în 
saci  de  material  compact  ,  pe  care  se  va  marca:  ATENŢIE  –  SEMINŢE 
OTRĂVITE!;

d)  seminţele se vor păstra în saci,  în magazii  speciale,  sub cheie;  este interzisă 
păstrarea în aceeşi magazie a alimentelor şi fuarjelor;

e) eliberarea seminţelor tratate se va face numai pe baza dispoziţiei scrise a agentului 
economic;  seminţele  tratate,  neutilizate  în  ziua  respectivă,  vor  fi  readuse  la 
magazie;

f)  la  terminarea operaţiunilor de tratare, maşinile, aparatele şi dispozitivele folosite 
vor fi decontaminate;

g) transportul seminţelor tratate se va face în saci din material compact; este interzis 
transportul acestor seminţe împreună cu alimente şi furaje;

h) se va avea grijă ca seminţele tratate să nu cadă pe sol, de unde să fie adunate de 
copii sau de păsări.

Art.611. Sunt interzise tratarea şi comercializarea de sămânţă tratată cu produsele din 
grupele  I  şi  a  II  –  a  de  toxicitate  de  către  persoanele  fizice  sau  persoane  juridice 
neautorizate. Este interzisă utilizarea în scop alimentar sau furajer a seminţelor tratate cu 
produse de uz fitosanitar. Se exceptează seminţele tratate cu sulfură de carbon, bromură de 
metil,  fostoxin  sau  alte  produse  de  uz  fitosanitar  autorizate  nominal  de  către  Ministerul 
Sănătăţii.  Aceste seminţe vor putea fi date în consum numai dacă conţin reziduuri ce nu 
depăşesc limitele maxime admisibile, prevăzute în normele generale de protecţie a muncii. 
Determinarea  cantităţilor  reziduale  de  produse  de  uz  fitosanitar  va  fi  efectuată  de 
laboratoarele de specialitate ale MADR  care vor emite un buletin de analiză.
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Art.612. La dezinsecţia prin fumiganţi (gazare) a hambarelor şi depozitelor se vor lua 
următoarele măsuri:

a) dezinsecţia  va  fi  făcută  numai  de  către  echipe  de  specialişti  sau  grupe  de 
salariaţi instruiţi în acest scop;

b) înainte de a începe operaţiile de fumigare, se va interzice accesul persoanelor 
străine în zona respectivă, iar în jurul clădirii în care se fac aceste operaţii se 
vor pune tăbliţe cu menţiunea: ATENŢIE! GAZE TOXICE;

c) persoanele  care  execută  operaţiile  de  fumigare  vor  purta  obligatoriu 
echipamentul  individual  de  protecţie,  iar  tratamentele  vor  fi  efectuate  numai 
când temperatura interioară a clădiri este sub 35°;

d) conducătorul echipei va elibera, după terminarea operaţiilor, o dovadă scrisă din 
care să rezulte data la care imobilul respectiv poate fi folosit;

9.6. Lucrări speciale de combatere

9.6.1. Gazarea cu sulfură de carbon
Art.613. La manipularea sulfurii de carbon se interzic fumatul şi aprinderea focurilor 

de orice fel, până la distanţa prevăzută de normele P.S.I.. Curentul electric va fi întrerupt. Se 
va avea grijă ca în apropiere să nu se afle produse de fermentare. Personalul nu va purta 
încălţăminte cu ţinte, potcoave sau blacheuri şi nu va folosi unelte care prin manipulare ar 
putea produce scântei.

Art.614. Înainte de începerea lucrului, se vor preda responsabilului lucrării brichetele, 
chibriturile etc.

Art.615. După scoaterea sufurii de carbon, vasul se va închide imediat.
Art.616. Sulfura de carbon se păstrează în locuri răcoroase, ferite de razele soarelui. 

Pe suprafaţa sulfurii de carbon, în rezervorul de înmagazinare, se toarnă un strat de apă de 
cel puţin 5 cm grosime.

Art.617. Este interzisă cu desăvârşire pătrunderea cu surse de foc în încăperea unde 
se păstrează sulfura de carbon.

Art.618. Transportul  sulfurii  de  carbon,  care  este  un  produs  inflamabil,  pe  timp 
călduros, se va face în vase acoperite cu saci sau foi de cort umezite. Gazarea se face şi cu 
hidrogen fosforat ( fosfura de aluminiu sau fosfura de magneziu ce degajă în contact cu aerul 
umed hidrogen fosforat)

9.6.2. Aplicarea momelilor otrăvite

Art.619. La  folosirea  momelilor  otrăvite  pentru  combaterea  rozătoarelor  se  vor 
respecta următoarele măsuri:

a) prepararea momelilor otrăvite şi aşezarea lor în câmp sau localuri se vor efectua 
numai de către echipe special  instruite  şi  dotate cu echipamentul  individual  de 
protecţie;  responsabilul  echipei  va  ţine  evidenţa  locurilor  unde  au  fost  aplicate 
momelile;

b) prepararea momelilor otrăvite se va face cu mijloace mecanizate sau în lipsă, cu 
unelte adecvate, care să împiedice contactul direct al operatorilor cu substanţele 
toxice, în localuri bine ventilate, având pavimentul impermeabilizat, pentru a fi uşor 
decontaminat;

c) transportul  momelilor  se va face în ambalaje  sau saci  speciali,  care vor   purta 
inscripţia: OTRAVĂ!;

d) în cazul  aplicării  momelilor  în câmp zona tratată va fi  vizibil  marcată cu tăbliţe 
avertizoare şi se va asigura paza pentru a se evita pătrunderea în zona periculoasă 
a oamenilor, animalelor domestice sau păsărilor;

e) momelile toxice nu se pun în locuri frecventate de copii, păsări şi animale;
f) momelile puse pentru rozătoare în încăperi locuite şi care nu sunt consumate în 

timpul nopţii, se adună dimineaţa şi se distrug;
g) după terminarea intervalului de timp stabilit pentru ţinerea momelilor, cele rămase 

vor fi strânse şi distruse.
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9.7. Protecţia populaţiei şi a animalelor după efectuarea tratamentelor
Art.620. După terminarea tratamentelor vor fi fixate şi puse la loc vizibil placarde cu 

interdicţia TEREN OTRĂVIT, PĂŞUNATUL INTERZIS, scrise pe fond galben cu litere negre. 
Placardele vor fi aşezate obligatoriu în colţurile terenului  tratat şi la toate căile de acces. 
Păşunatul va fi interzis timp de 2-4 săptămâni, în funcţie de remanenţa reziduurilor toxice 
pentru produsele foloste (fig. 48).

Art.621. Pentru  evitarea  intoxicaţiilor  la  oameni,  din  cauza  reziduurilor,  agenţii 
economici vor utiliza numai produse de uz fitosanitar omologate, pentru fiecare cultură în 
parte şi se vor respecta cu rigurozitate timpul de pauză specific fiecărui produs fitosanitar şi 
culturii tratate.

Art.622. În scopul asigurării protecţiei alimentelor şi furajelor se interzic:
a) tratarea cu preparate organoclorurate stabile a solului şi a grajdurilor destinate 

adăpostirii animalelor de lapte.
b) utilizarea produselor de uz fitosanitar care modifică gustul şi mirosul produselor 

alimentare, din momentul apariţiei părţilor comestibile ale plantei;
c) se vor respecta normele legale prevăzute în Ordinul  127/21.X.1991 emis de 

M.A.A..  şi  A.C.A.  privind  unele  măsuri  pentru  protecţia  familiilor  de  albine 
împotriva intoxicaţiilor cu produse de uz fitosanitar.

Art.623. Produsele agroalimentare care conţin reziduuri de produse de uz fitosanitar 
ce depăşesc limitele maxim admise prevăzute în norme, nu vor fi puse în consum public şi 
nu vor fi livrate pentru industrializare alimentară.

Art.624. În  scopul  protecţiei  aerului  atmosferic  şi  a  surselor  de  apă  împotriva 
contaminării cu produse toxice, se vor lua următoarele măsuri:

a) interzicerea  tratării  cu  generatori  de  aerosoli  sau din  aeronave  a  terenurilor 
situate la o distanţă mai mică de 200 m de sursele de apă potabilă, amenajate 
ca atare şi de obiectivele alimentare;

b) interzicerea tratării parcurilor şi a zonelor verzi cu produse de uz fitosanitar din 
grupele I şi a II – a de toxicitate;

c) în  cursul  aplicării  tratamentelor  cu  produse  de  uz  fitosanitar  la  terenurile 
gospodăriilor  cetăţeneşti,  se vor acoperi  fântânile  şi  nutreţul  şi  vor fi  închise 
ferestrele şi uşile locuinţelor;

d)  neutralizarea  apelor  rezultate  din  decotaminarea  apelor  de  dispersie,  a 
ambalajelor şi echipamentului de protecţie se va face numai în locuri special 
amenajate şi avizate de către direcţiile sanitare judeţene; modul de îndepărtare 
a acestor  ape se stabileşte  de către unităţile  care utilizează  produse de uz 
fitosanitar cu acordul prealabil al organelor de gospodărire a apelor împreună 
cu organele sanitare.

 9.8. Decontaminarea după efectuarea lucrărilor cu produse de uz fitosanitar
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Art.625. Metodele  de  decontaminare  a  echipamentului  individual  de  protecţie,  a 
ambalajelor, a mijloacelor de transport, a pardoselilor şi a apelor reziduale vor avea la bază 
reţetele  stabilite de către institutul de specialitate al MADR.

Art.626. Apele rezultate din operaţiile de decontaminare vor fi epurate corespunzător, 
pentru a se evita efectele nocive asupra mediului înconjurător.

Art.627. Soluţiile şi apele de spălare rezultate din operaţiunile de decontaminare se 
colectează  în  mod  organizat  în  recipiente  mari,  etanşe  (  butoaie  de  lemn,  căzi  etc.), 
acoperite  şi  marcate  cu  insripţia:  ,,  Ape  reziduale-produse  de  uz  fitosanitar’’.  În  aceste 
recipiente, apele reziduale se tratează şi apoi vor fi depozitate în gropi împrejmuite cu sârmă 
ghimpată, amplasate în zone cu permeabilitate cât mai redusă ( marne, argile sau prafuri 
argiloase) situate la o distanţă de minimum 1000 m de locuinţe, surse de apă, obiective 
agricole sau economice, ori păşuni.

Art.628. Apele reziduale nu vor fi deversate în râuri  şi lacuri sau în zone cu ape 
freatice (fig. 49).

Art.629. Stabilirea  zonelor  pentru  depozitarea  soluţiilor  şi  a  apelor  utilizate  la 
decontaminare se va face cu avizul prealabil al organelor judeţene de gospodărire a apelor, 
emis de comun acord  cu organele de protecţie a mediului şi sanitare locale.

9.9. Distrugerea produselor de uz fitosanitar degradate 

Art.630. Produsele  de  uz  fitosanitar  degradate  vor  fi  distruse  de  către  echipe 
autorizate pentru folosirea acestor substanţe.

Art.631. După distrugerea produselor  de uz fitosanitar  se va întocmi un proces – 
verbal semnat de participanţi, cu precizarea metodelor de distrugere aplicate.

Art.632. Produsele de uz fitosanitar organoclorurate, organofosforice şi carbonice, se 
distrug prin incinerare, organizată sub controlul responsabilului CTS-ului.

Art.633. Sulfura de carbon se distruge prin ardere, în locuri situate la o distanţă de 
minimum 1 km de locuinţe, surse de apă, păşuni.

9.10. Primul ajutor în cazul contaminării cu produse de uz fitosanitar
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Art.634.  Responsabilul  de  CTS  care  desfăşoară  activităţi  cu  produse  de  uz 
fitosanitar este obligat să facă cunoscute dispensarului teritorial pe raza căruia se află CTS-
ul, şi spitalului cel mai apropiat produsele de uz fitosanitar cu care lucrează şi să ia măsurile 
necesare pentru însuşirea de către toţi salariaţii a cunoştinţelor teoretice şi practice pentru 
acordarea primului ajutor – la locul de muncă – în cazul contaminărilor cu produse de uz 
fitosanitar şi pentru realizarea şi respectarea normelor de igienă la locul de muncă.

Art.635. Conducătorii  lucrărilor  de  combatere  a  dăunătorilor  trebuie  să  cunoască 
obligatoriu principiul activ al fiecărui produs de uz fitosanitar şi grupa de toxicitate, pentru a fi 
indicate în caz de nevoie organelor sanitare pentru stabilirea tratamentului specific.

Art.636.  Instruirea echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar pentru acordarea 
primului  ajutor  se  face  la  cererea  CTS-ului  de  către  personalul  medico-sanitar  de  la 
dispensarul  teritorial  pe raza căruia se află CTS-ul,  conform programului  stabilit  de către 
şeful  de CTS împreună cu medicul  dispensarului.  Şeful  de CTS este obligat  să  asigure 
participarea pentru instruire a echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar.

Art.637. Controlul  modului  de  însuşire  a  noţiunilor  de  prim-  ajutor  în  cazul 
contaminării cu produse de uz fitosanitar se va efectua de medicul dispensarului, în prezenţa 
responsabilului  CTS-ului  sau  conducătorului  locului  de  muncă  şi  se  va  consemna  în 
evidenţa, atât a CTS-ului cât şi a unităţii sanitare.

Art.638. Responsabilul CTS este obligat să doteze echipele de stropire cu o trusă 
mobilă de prim-ajutor, care va conţine materialele sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii.
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4.1.10.  PREVEDERI  DE PROIECTARE PRIVIND ACTIVITATEA DIN CULTURA MARE, 
VITICULTURĂ, POMICULTURĂ, LEGUMICULTURĂ, PLANTE TEHNICE ŞI UTILIZARE A 
SUBSTANŢELOR TOXICE

Art.639.Fiecare tractor agricol trebuie dotat cu:
a) dispozitiv de protecţie a conducătorului în caz de cabrare sau răsturnare (arc fix 

sau rabatabil de securitate, cadru de protecţie, cabină super confort şi  cabină 
super confort + climatizare);

b) cabinele de protecţie să aibă vizibilitate mărită şi cu parbrizul până la planşeul 
cabinei;  instalaţie de ventilaţie şi un sistem de încălzire integrat în tabloul de 
bord cu sisteme de debit şi orientare variabile; scaun cu amortizare şi posibilităţi 
de reglare în diferite planuri; ameliorarea ergonomiei cabinei prin utilizarea unei 
pardoseli  plate  pentru  a  favoriza  accesbilitatea  şi  confortul  conducătorului 
tractorului;

c) cabinele  de  protecţie  să  fie  dotate  cu  dispozitive  tip  silent-blocs  pentru 
reducerea transmiterii vibraţiilor la conducătorul tractorului,

d) tractoarele să fie echipate cu dispozitive care să nu permită cuplarea maşinilor 
agricole  purtate  cu  acţionare  de  la  locul  de  conducere  al  conducătorului 
tractorului.

Art.640. Maşinile agricole să fie marcate cu dungi oblice alb-roşu la părţile din faţă şi 
spate,  care  să delimiteze conturul  maxim poligonal  în  vederea prevenirii  accidentelor  de 
circulaţie.

Art.641. Pentru prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, tractoarele, 
motocultoarele, combinele autopropulsate etc. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) postul de lucru sau platforma pe care stă conducătorul trebuie să aibă un acces 
comod şi sigur, să aibă grătare, trepte, mânere de susţinere;

b) postul de lucru trebuie să fie suficient de spaţios şi dotat cu elemente pentru 
ţinera  picioarelor  în  poziţii  odihnitoare,  astfel  ca  lucrul  să  se  efectueze  în 
securitate deplină şi fără eforturi inutile;

c) atunci când este necesar, trebuie să fie prevăzute din construcţie, scaune sau 
banchete pentru salariaţi manipulanţi, încărcători-descărcători;

d) parapetele şi grilajele trebuie, la nevoie, să fie montate. Scaunele trebuie să fie 
bine fixate şi dotate cu pernă elastică;

e) în  faţa  scaunului  va  exista  o  pardoseală,  o  platformă sau  un suport  pentru 
odihnirea picioarelor, dar care să le împiedice să alunece. Suparafaţa acestora 
trebuie să fie antiderapantă,  fără a permite însă acumularea de pământ sau 
zăpadă. Vergelele metalice provoacă accidente datorate alunecării şi, ca atare 
nu vor fi instalate pe tractor.

f) platformele de lucru ale maşinilor trebuie să fie dotate cu parapete şi bordură;
g) atunci când maşina este tractată, un grilaj de protecţie cu bordură trebuie să fie 

montat  la  o  înălţime  convenabilă  de-a  lungul  spatelui  platformei,  pentru  a 
împiedica  deservantul  să cadă în spate sau să se rănească de organele  în 
mişcare;

h) comenzile trebuie să fie construite raţional şi robust, plasate astfel încât să fie 
uşor de manevrat de la platforma maşinii. Ele trebuie să fie proiectate conform 
cu principiile economice.

Art.642. Toate tractoarele, utilajele şi maşinile agricole se vor livra de către unităţile 
constructoare cu instrucţiuni privind deservirea lor corectă şi în condiţii de securitate.

Art.643. Dispozitivele de protecţie trebuie să fie concepute pentru a asigura protecţie 
maximă şi  să nu jeneze funcţionarea maşinii  sau a conducătorului.  Organele în mişcare 
neperiodică trebuie, de asemenea, protejate de riscurile de accidentare:

a) dispozitivele de protecţie care trebuie frecvent deschise, este necesar să fie 
fixate în aşa fel încât să nu nu fie necesară demontarea lor completă;

b) în cazurile când este necesar ca maşina să nu poată fi pusă în funcţiune vor fi 
prevăzute dispozitive sau microîntrerupătoare la capote, cartere sau apărători, 
atâta vreme cât acestea sunt ridicate sau coborâte.
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Art.644. Dispozitivele  speciale  pentru  remorci  monoax  sau  tandem  (dispozitive 
inferioare  de  remorcare)  vor  fi  montate  la  partea  inferioară  a  tractorului,  spate,  fiind 
respectate strict dimensiunile indicate în STAS.
                Dispozitivul de cuplare trebuie să asigure rotirea proţapului remorcii în plan  
orizontal şi posibilitea de înclinare cu ± 20°.
                Pentru uşurarea cuplării remorcilor monoax şi tandem la dispozitivul special de 
remorcare, acesta trebuie să fie de tipul de autocuplare-decuplare.

Art.645. Pentru  decuplarea  remorcilor  tehnologice  la  care  organele  active  sunt 
acţionate de la priza de putere prin transmitere cardanică, tractoarele trebuie să fie echipate 
cu dispozitive şi bare de tracţiune.

Art.646. Dispozitivele  de  tracţiune  trebuie  să  fie  fixate  în  spatele  tractorului  pe 
suporturi proprii, independent de mecanismul de suspendare în trei puncte. Dispozitivul de 
tracţiune trebuie să fie reglabil în plan orizontal, în minimum cinci poziţii şi în plan vertical în 
minimum două poziţii, în limitele de maximum 200 mm faţă de arborele prizei de putere şi 
maximum 2.000 mm faţă de sol.
Art.711.  Bara  de  tracţiune  trebuie  să  fie  fixată  în  punctele  de  cuplare  inferioare  ale 
mecanismului de suspendare în trei puncte şi prevăzute cu  cinci găuri.

Art.647. Elementele  de  comandă  ale  tractoarelor  şi  combinelor  autopropulsate 
trebuie  să  fie  prevăzute  cu  inscripţii  sau  semne  sugestive,  clare,  care  să  indice  felul 
comenzilor.  Pe  cât  posibil,  sensul  de  mişcare  al  elementelor  de  comandă  manuală  va 
corespunde cu sensul mişcării comandate.

Art.648.Tractoarele  şi  combinele  autopropulsate  trebuie  să  fie  prevăzute  cu 
dispozitive  de  închidere  sau  blocare  a  sistemelor  de  comandă,  pentru  ca  în  absenţa 
conducătorilor lor acestea să nu poată fi pornite de către alte persoane sau să pornească 
necomandate.

Art.649. Dispozitivele pentru cuplarea remorcilor trebuie astfel concepute şi realizate, 
încât să nu se poată desfacă necomandat.

Art.650. Iluminatul  natural  şi  iluminatul  artificial  vor  fi  astfel  realizate  în  sere, 
viticultură, depozite etc. încât să se asigure o vizibilitate bună.

Art.651. Ventilaţia naturală se va realiza prin amenajarea unor ferestre rabatabile, 
amplasate la înălţime şi acţionate cu tijă de la sol. La amplasarea ferestrelor rabatabile, se 
va ţine  seama ca prin  deschiderea  lor  să  se evite  formarea  curenţilor  de  aer  la  nivelul  
locurilor de muncă.

Art.652. Tablourile electrice generale (la care accesul se face din seră, ciupercărie, 
hale de înmulţire, depozite, magazii, etc.) vor fi împrejmuite, uşa de acces închisă cu cheie, 
inscripţionate conform standardelor  în vigoare,  dotate cu platforme electroizolante,  iar  pe 
spatele uşilor de acces se  va afişa schema monofilară a circuitelor.
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4.1.11. ANEXE

11.1. Ghid de terminologie privind securitatea şi sănătatea în muncă. Noţiuni de bază

1. Persoană fizică
În  contextul  prezentei  norme specifice,  prin  persoană  fizică  se înţelege lucrătorul 

angajat la CTS, cu funcţia de executant.
2. Accident de muncă
Accident  prin  care se produc vătămarea organismului,  precum şi  intoxicaţia  acută 

profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi 
care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.

3. Instructaj privind securitatea şi sănătatea în muncă
Modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii, care se desfăşoară la nivelul 

unităţii şi are drept scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor 
impuse de securitatea muncii,  specifice activităţii  pe care o realizează sau urmează a o 
realiza.

4. Instrucţiuni specifice de protecţie a muncii 
Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror 

prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul CTS. Elaborarea lor de 
către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu instituţii specializate), este obligatorie. 

5. Echipament individual de protecţie
Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat lucrătorul în timpul 

îndeplinirii sarcinii de muncă şi a accesului la şi de la locul de muncă, în vederea asigurării 
protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.

6. Echipament individual de muncă 
Totalitatea  mijloacelor  pe  care  persoanele  juridice  le  acordă  unui  salariat  pentru 

protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale, în timpul procesului de muncă.
7. Echipamente tehnice 
În  contextul  prezentei  norme  specifice,  prin  echipamentele  tehnice  se  înţeleg 

mijloacele  de producţie,  adică  totalitatea maşinilor,  utilajelor,  instalaţiilor,  dispozitivelor  de 
lucru care concură la executarea sarcinii de muncă.

8. Dispozitiv de protecţie 
Dispozitivul care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de 

accidentare.
9. Mediul de muncă
Ansamblul  condiţiilor  fizice, chimice,  biologice şi psihologice în care, unul sau mai 

mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
10. Prevenire 
Ansamblul  procedeelor  şi  măsurile  luate  sau planificate  la toate  studiile  de lucru, 

pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
11. Boală profesională 
Afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate 

de factori nocivi,  fizici,  chimici sau biologici,  caracteristici locului de muncă, precum şi de 
suprasolicitare a diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.

12. Risc 
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-

o situaţie periculoasă.
13. Risc profesional
Risc în procesul de muncă.
14. Situaţie periculoasă
Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
15. Noxă (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul 

luat în considerare.
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16. Produse de uz fitosanitar 
Substanţe chimice sau combinaţie de substanţe chimice cunoscută sub denumirile 

generice  de bactericide,  fungicide,  insecticide,  acaricide,  nematocide,  raticide,  erbicide şi 
altele  asemenea,  care  se  utilizează  în  agricultură  şi  în  silvicultură  pentru  tratamente 
fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile 
agricole,  în  plantaţiile  pomicole  şi  viticole,  în  păduri,  păşuni  şi  fâneţe,  precum şi  pentru 
tratarea  materialului  semincer,  pentru  dezinfecţia,  dezinsecţia  şi  deratizarea  spaţiilor  de 
depozitare a produselor agricole.

17. Concentraţia de întrebuinţare
Masa de substanţă activă sau de preparat conţinută într-o unitate de volum de soluţie 

de împrăştiere.
18. Doza
Cantitatea de substanţă activă sau de preparat aplicată pe unitatea de material tratat 

( lungime, suprafaţă, volum, masă)
19. DL 50
Doza unică de substanţă activă (s.a.) exprimată în mg/kg corp care, administrată oral 

la  şobolani  albi  – masculi  şi  femele – supuşi  în prealabil  la un post  timp de 24 de ore, 
provoacă moartea la 50% din lotul experimental, în cursul perioadei de observaţie de 14 zile 
(la 3 ore de la administrarea produsului animalele sunt hrănite normal).

20. Substanţă activă (s.a.)
Componenta şi componentele biologice active care intră în compoziţia unui produs de 

uz fitosanitar.
21. Tratament
Operaţia  constând în aplicarea sau punerea a unuia  sau mai  multor  agenţi  fizici, 

chimici sau biologic, în vederea protejării sau ameliorării producţiei agricole.
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4.2.  INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  SECURITATEA  ŞI  SĂNĂTATEA  ÎN  MUNCĂ  LA 
LUCRĂRILE AGRICOLE MECANIZATE

4.2.1. REGULI GENERALE

Art.1. - La executarea lucrărilor agricole mecanizate, pentru conducerea tractoarelor 
şi  maşinilor  agricole,  cât  şi  pentru  deservirea  acestora  se  vor  folosi  numai  persoanele 
angajate la C.T.S. în acest scop, care posedă calificarea necesară, au fost instruite pentru 
cunoaşterea regulilor de tehnică a securităţii muncii, şi-au însuşit temeinic aceste reguli şi li 
s-a întocmit fişa individuală de instructaj, pe care au semnat-o.

Art.2.  -  Conducerea  tractoarelor,  maşinilor  agricole  şi  a  altor  utilaje  agricole  este 
interzisă persoanelor aflate în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului.

Art.3.  -  De asemenea,  la  orice lucrare agricolă este interzisă participarea oricărei 
persoane în stare de obseală sau sub influenţa alcoolului, conducătorul agregatului sau al 
tractorului  fiind obligat  să îndepărteze din apropierea locului  de muncă aceste persoane, 
pentru a evita accidentele. Responsabilul CTS poate să  propună, măsurile cele mai severe 
inclusiv desfacerea contractului de muncă împotriva acelora ce se fac vinovaţi de asemenea 
fapte.

Art.4. - Elevii din liceele şi şcolile profesionale agroindustriale, cei de la cursurile de 
scurtă durată sau alte forme de învăţământ agricol, precum şi  tinerii sub vârsta sub 16 ani 
pot fi încadraţi la executarea lucrărilor mecanizate numai în timpul zilei şi cu durata zilei de 
muncă prescrisă de Codul Muncii. Este interzisă folosirea elevilor şi studenţilor din şcoli şi 
facultăţi  neagricole,  antrenaţi  în  sprijinirea  campaniilor  agricole,  la  executarea  lucrărilor 
mecanizate.

Art.5. -  La executarea lucrărilor  agricole mecanizate de către elevii  sau mecanicii 
agricoli,  cu vechimea în muncă sub un an, se va avea în vedere ca aceştia să execute 
lucrările mai uşoare, ferite de pericole, pe terenuri plane şi sub permanenta supraveghere a 
şefului formaţiei de lucru şi a mecanicilor agricoli cu experienţă care vor fi puşi să lucreze în 
apropierea acestora pentru a-i ajuta în caz de nevoie.

Art.6. - La tractoarele agricole pe roţi pe care lucrează absolvenţii liceelor şi şcolilor 
profesionale agroindustriale sau ai cursurilor de scurtă durată, pentru mecanicii agricoli pe 
toată perioada primului an de producţie, precum şi acele tractoare pe care lucrează elevii în 
practică, pentru a preîntâmpina accidentele provocate de deplasarea cu viteze mari, se vor 
bloca cu o placă cele două viteze superioare (viteza IV şi V) la tractoarele U 650 şi viteza V 
şi VI  la tractoarele din grupa 400).

Art.7. – Pentru deservirea maşinilor agricole sau a agregatelor folosite la executarea 
lucrărilor agricole , mecanizate se vor folosi numai mânuitori stabiliţi de şeful C.T.S. şi numai 
după ce aceştia au fost instruiţi pentru cunoaşterea instrucţiunilor specifice de securitate şi 
sănătate  a  muncii  şi  şi-au  însuşit  temeinic  aceste  instucţiuni  pentru  a  preîntâmpina 
accidentele de muncă. Consemnarea instructajului efectuat se a face în fişa individuală de 
instructaj privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Art.8. – Instruirea mânuitorilor pentru deservirea maşinilor agricole sau agregatele va 
fi efectuată de către şeful C.T.S. 

Art.9. –  În  timpul  executării  lucrărilor  agricole  mecanizate  este  obligatoriu  ca 
personalul muncitor să poarte echipamentul de protecţie şi echipamentul de lucru.

Art.10. – Pentru prevenirea accidentelor de muncă, echipamentul de protecţie şi de 
lucru trebuie să fire curat şi în bună stare, să fie bine închis şi strâns pe corp.

Art.11. – Femeile care lucrează la deservirea maşinilor agricole sau al altor agregate 
folosite în agricultură, trebuie să poarte îmbrăcămine cât mai strânsă strânsă pe corp, iar 
părul strâns în legături de cap sau plase, pentru a nu putea fi prins de organele în mişcare 
ale maşinilor.

Art.12. – Pentru prevenirea accidentelor de muncă la sediul CTS-ului se va acorda o 
atenţie deosebită organizării incintei, stocării utilajelor şi securităţii acestora.

Art.13. – Parcarea şi stocarea tractoarelor, a maşinilor agricole şi a celorlalte anexe 
din  exploatare,  se  va  face  într-un  loc  împrejmuit,  asigurându-se  spaţiul  necesar  pentru 
manevrarea şi executarea întreţinerilor zilnice, în mod corespunzător.
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Art.14. – Toată incinta, spaţiile de acces şi drumurile se vor menţine în perfectă stare 
de curăţenie, acordându-se o deosebită grijă îndepărtării  de pe aceste locuri  a diferitelor 
piese  şi  organe  de  maşini  şi  în  special  al  organelor  active  ale  maşinilor  (cuţite  de 
cultivatoare, cuţite de cositori, brăzdare, etc.) care pot provoca accidente.

Art.15. –  La  stocarea  maşinilor  agricole  se  va  avea  grijă  ca  acestea  să  fie 
suspendate pe suporţi solizi şi cu bază mare de susţinere, pentru ca maşina suspendată să 
nu se răstoarne şi să nu producă accidente. Utilajele mai mici cum sunt grapele cu colţi, 
grapele stelate etc., sau anexele de exploatare se vor depozita în stive rezemate, pentru a 
se evita răsturnarea lor peste personalul  muncitor.  Pe timpul stocării  se va avea grijă ca 
organele active să fie scoase de pe maşini,  protejate cu apărători  şi  depozitate în locuri 
special  amenajate,  pe  rafturi  sau  stelaje,  pentru  a  nu  provoca  accidentarea  peronalului 
muncitor care circulă pe lângă maşini.

Art.16. – Pentru prevenirea sustragerii tractoarelor în scopul efectuării unor lucrări în 
scop personal, acestea vor fi asigura cu pază organizată, închiderea locului de parcare cu 
gard  şi  poartă  cu  lacăt  sau  prin  anumite  dispozitive  sau  sisteme  de  blocare  a  pornirii 
tractorului.

Art.17. – Deplasarea tractoarelor şi maşinilor agricole la şi de la locul de muncă, de la 
un loc de muncă la altul se va face numai pe itinerariile stabilite de responsabilul CTS, care 
dispune deplasarea acestora prin ,,Ordinul de lucru’’.

Art.18. – La sediul CTS-ului se va afişa schiţa tarlalelor pe care se vor marca distinct 
drumurile de acces, locurile periculoase atât pe drum cât şi pe tarlale.
Drumurile şi locurile periculoase vor fi marcate în mod obligatoriu cu plăci avertizoare care să 
atenţioneze  pe  mecanicii  agricoli  sau alţi  conducători  de  agregate  asupra  pericolului  de 
accidentare sau să interzică accesul acestora.

Art.19. – Pentru prevenirea accidentelor în procesul de producţie la diferite utilaje, 
agregate şi instalaţii în funcţiune, la lucrări de staţionare sau în câmp, la locurile periculoase 
unde se află organe în mişcare (axe cardanice, capete de axe, lanţuri, curele, şaibe, etc.), se 
vor monta apărători de protecţie nerotitoare – tip K1 care să acopere întreaga suprafaţă a 
acestor organe în mişcare  sau acolo unde apărătorile nu sunt suficiente se vor monta tăbliţe 
avertizoare, care să atragă atenţia asupra pericolului de accidentare. Toate apărătorile de 
protecţie se vopsesc cu culoare galbenă, la interior, la exterior, precum şi pe părţile pe care 
le acoperă.

Art.20. –  Ca  regulă  generală,  de  mare  importanţă  la  lucrările  cu  tractoarele  şi 
maşinile agricole, se va ţine seama că nu este permisă sub nici un motiv executarea unor 
lucrări  de  control,  remedieri,  întreţineri  sau  reparaţii  în  timpul  funcţionării  maşinii.  Orice 
operaţiune sau intervenţie se va executa obligatoriu numai după ce organele în mişcare au 
încetat să funcţioneze.

Art.21. – Tractarea maşinilor agricole se va face numai prin intermediul dispozitivelor 
ce permit  o cuplare şi decuplare rapidă şi sunt prevăzute în mod obligatorii cu siguranţe 
împotriva autodecuplării.

Art.  22. –  Maşinile  şi  utilajele  grele,  tractate,  trebuie  să  fie  prevăzute  cu  frâne 
mecanice, cu posibilitate de blocare pentru ca în timpul transportului, prin masa lor mare, 
acestea să nu provoace accidente.

Art.23. -  Înainte de începerea lucrului orice maşină trebuie controlată, în ceea ce 
priveşte starea tehnică, fiind interzisă introducerea în lucru a tractoarelor şi maşinilor agricole 
cu  stare  tehnică  necorespunzătoare   şi  fără  apărătorile  şi  dispozitivele  de  protecţie 
respective. Conducătorul locului sau formaţiei de muncă şi mecanicul agricol care a preluat 
utilajul ecusonat sunt răspunzători de starea tehnică a utilajelor şi sunt obligaţi să nu execute 
lucrări dacă acestea nu corespund din punct de vedere al securităţii muncii.

Art.24. –  Tractoarele  agricole  pe  roţi  şi  şenile,  precum  şi  tractoarele  rutiere,  cu 
excepţia celor echipate cu cabine de rezistenţă climatizată şi cele care sunt prevăzute din 
construcţie cu un scaun pentru însoţitor, vor fi inscripţionate cu interdicţia: ,,Pe tractor circulă  
numai tractoristul’’ aplicată pe părţile laterale ale capotei.

Art.25. – Este strict interzis transportul de persoane pe încărcătura din remorci.
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Art.26. – Pe pereţii laterali ai remorcilor se va scrie pe fond galben cu litere negre 
interdicţia: ,,Nu circulaţi pe încărcătura din remorcă’’, iar conducătorul locului sau formaţiei de 
muncă şi mecanicul agricol răspund personal de această interdicţie.

Art.27. – Pe maşinile agricole, se va aplica interdicţia: ,,Nu reglaţi şi nu ungeţi maşina 
în funcţiune’’ scrisă pe fond galben cu litere negre.

Art.28. – În cazul  utilajelor  care lucrează în în două schimburi,  cel  care conduce 
agregatul este obligat să anunţe schimbului său toate defecţiunile tehnice survenite în timpul 
exploatării,  precum  şi  particularităţile  locului  de  muncă  pentru  a-l  pune  pe  acesta  în 
cunoştinţă de cauză cu locurile periculoase şi de prevedere al accidentului.

Art.29. –  Pentru  executarea  lucrărilor  agricole  mecanizate  în  timpul  nopţii  toate 
tractoarele  vor  fi  prevăzute  cu  lumină  corespunzătoare  şi  în  stare  tehnică  perfectă  de 
funcţionare.

Art.30. –  La executarea lucrărilor  agricole  mecanizate pe timp de noapte,  pentru 
prevenirea accidentelor, este interzisă funcţionarea mai multor agregate pe aceeaşi brazdă.

Art.31. – Se interzice de asemenea executarea lucrărilor agricole mecanizate sau de 
transport în timpul nopţii pe terenurile accidentate sau pe tarlalele care au la capete locuri  
periculoase, chiar dacă tractoarele au instalaţie de lumină corespunzătoare.

Art.32. – În scopul prevenirii  accidentelor  prin călcare cu tractoarele sau maşinile 
agricole  de lucru,  este interzisă odihna oricăror persoane pe terenurile  unde se execută 
lucrări agricole mecanizate sau de transport.

Art.33. –  La  pornirea  şi  oprirea  tractorului  sau  agregatului,  la  cuplarea  maşinilor 
acţionate de la tractor şi la manevrarea maşinilor purtate pe tractor, conducătorul tractorului 
sau agregatului  va avertiza prin semnale sonore sau vizuale personalul  de deservire sau 
mânuitorii de maşini, precum şi pe cei din jurul agregatului despre intenţia sa. Numai după ce 
s-a  asigurat  că  toţi  cei  de  mai  sus  au  fost  avertizaţi  va  trece  la  efectuarea  manevrei 
respective.

Art.34. – În timpul lucrului cu maşinile agricole este interzisă cu desăvârşire urcarea 
şi coborârea mânuitorilor, trecerea de pe maşina remorcată pe tractor şi invers sau intrarea 
în interiorul maşinilor în timpul funcţionării lor. De asemenea în timpul lucrului este interzisă 
urcarea şi coborârea de pe tractor a conducătorului tractorului.

Art.35. –  În  timpul  transportului,  maşinile  agricole  trebuie  deplasate  cu  viteze 
prescrise  în  notiţele  tehnice,  iar  pentru  evitarea  accidentelor  se  interzice  transportul  de 
persoane  pe  maşinile  respective,  chiar  dacă  acestea  sunt  prevăzute  cu  scaun  pentru 
muncitor.

Art.36. –  Pentru  evitarea  accidentelor  în  timpul  transportării  maşinilor  agricole, 
acestea vor fi  puse în poziţie de transport la dimensiunile de gabarit  cele mai mici şi cu 
organele active ridicate la maximum.                Combinele autopropulsate pentru recoltarea  
cerealelor  păioase,  prăşitoare sau furaje să se deplaseze pe drumurile publice numai cu 
platformele de tăiere (heder) decuplate şi montate pe cărucioare de transport sau în remorci.

Art.37. –  În  cazul  deplasării  unor  agregate cu gabarit  depăşit  este  obligatoriu  ca 
tractorul să fie prevăzut cu lampă girofar cu lumină intermitentă galbenă şi cu placardă de 
avertizare  cu  inscripţia  ,,  Gabarit  depăşit’’  montată  în   faţa  tractorului,  iar  extremităţile 
agregatului care depăşesc gabaritul obişnuit să fie semnalizate cât mai vizibil prin diverse 
metode (vopsirea extremităţilor cu benzi alb-roşu vizibile din faţă şi spate sau steguleţe roşii).

Art.38. – Traversarea podurilor şi podeţelor cu tractoarele şi maşinile agricole se face 
numai după ce în prealabil  s-a verificat starea acestora şi s-a constatat că agregatele nu 
depăşesc greutatea înscrisă pe indicator şi au lăţimea necesară pentru a permite trecerea. 
Este  interzis  transportul  mânuitorilor  pe  utilaje  sau  maşini  agricole  neamenajate  din 
construcţie cu locuri de scaun.

Art.39. – La intrarea tractoarelor şi a maşinilor agricole de pe drumuri de câmp pe 
şosele asfaltate pentru a preîntâmpina producerea accidentelor prin deraparea maşinilor din 
cauza stratului  de noroi ce se formează pe timp ploios, mecanicul agricol este obligat să 
cureţe de pământ roţile tractorului şi ale maşinii agricole din agregat.

Art.40. – La trecerile la nivel nepăzite, peste calea ferată, conducătorii de vehicule 
sunt obligaţi să oprească, putându-se angaja în trecere numai după ce s-au asigurat că nu 
există nici un pericol, nici din stânga, nici din dreapta, vehiculele vor fi oprite în locul unde se 
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asigură o vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul de atenţie în cruce, cu linia continuă 
de oprire.

Art.41. –  Când  vizibilitatea  este  redusă,  pe  timp cu  viscol,  ceaţă,  ploi  torenţiale, 
întuneric, se vor lua următoarele măsuri:

- opreşte vehiculul (tractor, tractor cu remorcă specială pentru transport persoane, 
autoturism, microbuz, autobuz, autocamioane, căruţe, etc.) cu circa 20 m înainte 
de indicatorul de atenţie în cruce;

- coboară din vehicul personalul muncitor, care sub îndrumarea conducătorului de 
vehicul va traversa pe jos pasajul de cale ferată;

- înainte de a traversa cu vehiculul pasajul de cale ferată, conducăorul vehicului 
se asigură că nu se apropie nici un tren;

- după trecerea pasajului de cale ferată, opreşte vehiculul la cel puţin 50 m de 
pasaj, reîmbarcă personalul muncitor şi continuă drumul.

Art.42. – Transportul de muncitori este permis numai cu autobuze, remorci speciale 
sau remorci  amenajate  special  în  acest  scop.  Transportul  elevilor  şi  studenţilor  aflalţi  în 
practică de producţie va fi efectuat numai cu autobuzele.

Art.43. –  Autovehicule  de  transportat  persoane  vor  fi  încredinţate  celor  mai  buni 
conducători auto rutierişti, cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani instruiţi temeinic şi 
atestaţi că pot conduce mijloace de transport persoane. Se interzice cu desăvârşire plecarea 
în cursă a conducătorilor autovehiculelor de transport persoane care sunt în stare avansată 
de oboseală sau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Art.44. – Este interzis transportul persoanelor străine de unitate.
Art.45. – Deplasarea tractoarelor pentru executarea lucrărilor agricole şi de transport 

se face numai după ce acestea au fost verificate, sunt în stare bună şi au fost asigurate cu 
dispozitive  de  cuplare-decuplare,  prevăzute  cu  siguranţă,  pentru  a  preîntâmpina 
desprinderea maşinii remorcate în timpul lucrului sau a transportului şi a favoriza producerea 
de accidente.

Art.46. – Folosirea tractoarelor pentru executarea lucrărilor de transport se va face 
numai cu tractoare echipate cu cabină climatizată şi cu cuplă automată pentru remorcare în 
bună stare, cu instalaţia de frânare pneumatică verificată cu ambele pedale la frână cuplate 
între ele şi  cu siguranţă.  Este interzisă  plecarea în cursă a autovehiculelor  de transport 
persoane care nu corespund din punct de vedere tehnic. Atestarea tehnică la plecarea în 
cursă se va consemna în documentul de transport (foaie de parcurs, ordin de deplasare, 
ordin de lucru) numai de persoane împuternicire prin decizie de către directorul unităţii. Pe 
tot parcursul drumului se va respecta viteza legală prescrisă, în localităţi şi în afara acestora.

Art.47. – În timpul transportului  pe drumurile  în pantă se vor respecta obligatoriu 
următoarele reguli:
        a) urcarea pantelor cu tractorul se va executa cu viteza cea mai mică pentru a avea 
siguranţa urcării pantei fără a se schimbe viteza, acesta fiind strict interzisă, deoarece există 
pericolul ca tractorul să scape înapoi;
        b)  coborârea pantelor se va face cu  cu tractorul cuplat în viteza cea mai mică, pentru a 
preîntâmpina obţinerea unei viteze prea mari şi periculoase. Coborârea pantelor se va face 
în mod obligatoriu cu motorul în funcţiune, pentru a putea realiza în cazul creşterii exagerate 
a vitezei şi frâna de motor. Este interzisă coborârea pantei cu ambreiajul tractorului decuplat;
        c) se interzice ca pe drumurile în pantă, fie la coborâre fie la urcare, să se schimbe 
viteza, întrucât există pericolul ca tractorul să nu mai primească în viteză şi să nu mai poată 
fi oprit.

Art.48. – Se interzice conducătorilor C.T.S.- uri  şi şefilor de formaţiilor de lucrări să 
aprobe  efectuarea  de  transporturi  cu  remorca  de  către  mecanicul  agricol  solicitant. 
Transporturile respective se vor efectua de un alt  mecanic agricol  numit de conducătorul 
formaţiei de muncă şi în nici un caz de către cel care solicită.

Art.49. –  Tractoarele  cu  cabină  climatizată  şi  combinele  autopropulsate  care  au 
cabină de protecţie vor fi echipate cu dispozitivul de oprire automată a motorului la coborârea 
mecanicului agricol din cabină.

Art.50. – Pornirea motorului la tractor, la temperaturi mai scăzute, se poate face cu ,, 
INSTALAŢIA PENTRU PORNIREA TRACTOARELOR PE TIMP RECE’’ şi numai de către 
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personalul numit prin decizie de către responsabilul C.T.S.-ului şi numai după ce acesta a 
fost instruit în acest scop.

Art.51. – Înainte de a pune în funcţiune instalaţia pentru pornirea tractoarelor pe timp 
rece şi periodic se vor efectua următoarele verificări:

- Verificarea stării cablului de alimentare. Acesta trebuie să cuprindă un conductor 
de nul de protecţie. Nu se admit crăpături şi striviri. Verificarea se execută zilnic.

- Verificarea prizei şi a fişei  de racord. Acestea trebuie să fie de tipul indicat în 
notiţa tehnică a produsului şi să nu fie deteriorate.

- Verificarea protecţiei prin legarea la pământ. Borna de protecţie de pe  carcasa 
utilajului trebuie legată la centura de legare la pământ printr-un conductor flexibil 
din cupru tip Myff 16 mm². Se verifică vizual zilnic.

- Verificarea rezistenţei de izolaţie a utilajului.  Se măsoară cu megohmetrul  de 
500 V. Rezistenţa de izolaţie trebuie să fie de cel puţin 1 Mohm.  Se execută 
trimestrial.

- Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de legare la pământ.  Rezistenţa de 
dispersie trebuie să fie de maximum 4 ohmi. Se execută semestrial.

Art.52. –  Personalul  muncitor  numit  pentru  manevrarea  instalaţiei  de  pornire  a 
tractoarelor pe timp rece va purta echipament de lucru şi echipament de protecţie  - mănuşi 
şi cizme electroizolante.

Art.53. – Pe timpul cât INSTALAŢIA este cuplată la reţeaua electrică se interzice 
orice fel de intervenţie la utilajul sau maşina al cărui motor este supus pornirii, precum şi 
mutarea acestuia de la un loc la altul.

Art.54. –  Pe  timpul  cât  instalaţia  se  găseşte  sub  tensiune  se  interzice  circulaţia 
persoanelor, vehiculelor şi autovehiculelor peste cablul de alimentare de la reţea.

Art.55. – În cazuri fortuite, transportul instalaţiei de la un loc de muncă la altul se va 
face de personal muncitor numit prin decizie de conducerea unităţii, iar manevrarea acestui 
se va face cu grijă, fără şocuri sau lovituri.

Art.56. – După folosire INSTALAŢIA trebuie păstrată în locuri ferite de traficul  din 
atelier, stocată în locuri ferite de traficul din atelier, stocată în locuri ferite de umiditate şi 
protejată împotriva interperiilor (ploaie, zăpadă etc.).

Art.57. – La executarea lucrărilor agricole mecanizate, cu AGREGATE COMPLEXE, 
se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice utilajelor componente.

Art.58. –  La montarea  utilajelor  agricole  care  formează agregatul  complex  se  va 
acorda o atenţie deosebită manevrării şi fixării acestora, precum şi ataşării lor la tractor.

Art.59. – La plecarea în lucru a agregatului complex, mecanicul agricol va avertiza 
personalul ajutător, precum şi celelalte persoane din apropierea agregatului.

Art.60. – În timpul lucrului mecanicul agricol va verifica periodic sistemul de prindere 
a utilajelor şi va acorda o atenţie deosebită întoarcerii agregatului complex.

Art.61. – La oprirea agregatului combinat din lucru, se va acorda o atenţie deosebită 
parcării acestuia, în locuri fără circulaţie intensă şi cu spaţii corespunzătoare.

Art.62. – Lista agregatelor şi maşinilor combinate pentru executarea mecanizată a 
lucrărilor agricole este următoarea:

AGREGATE COMPLEXE  care se pot  executa cu mijloacele  din dotarea unităţilor 
pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate în campania de primăvară.

              A. Cu tractorul de 100 CP cu roţi sau cu şenilă.
 1.P3V + GS – 1,6 +E.F.S.
 2. GDU – 4,4 +3GCN.1,7+TN (TI T.C.+EFS
 3. P5V + 2GS – 1,2 + EFS
 4. PRP – 6 – 25 + GS – 1,2 + EFS
 5. G.D. – 4,7 + E.I.C. – 4,8 - P
 6. G.D.G. – 2.7 + EIC – 4,8P
 7. G.D.G. – 4,2 + EIC – 4,8P
 8. S.P.C. – 8 + F – 8 
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 9. P.R.A. – 4 – 30 + E.I.C. – 4,8 P
           10. M.C.T. – 2,5 (M.C.R. – 2,5)

B. Cu tractorul de 65 CP
 1. PP – 3(4) – 30S + GS – 1,2(1,6) +EFS
 2. P2V +GS – 1,2 + E.F.S.
 3. GDV – 3,4 + 2G.C.M – 1,7 + EEP – 600 + E.F.L.
 4. CPCG – 4 + EEP – 600
 5. SUP – 29 + EFS
 6. SPC – 8 + E.F.S. + EE
 7. SPC – 8 + EFS + EIG 
 8. CPU – 8 + F – 8 + RT – O + EFL
 9. 6 SaBP 62,5 + 3 F

           10. MMS – 4,5 + EFS

C. Cu tractorul de 45 CP
 1. PP – 2 – 30 + GS – 1,2
 2. CF – 1,5 (1,8) + GT – 1,8
 3. CL – 4,5M + EFS + EEP.600 + RT.0
 4. PCV – 1,8 (2,2,) + EIVP ELRV – 4

5. MPR – 6 (8) cu instalaţie de udare
 6. DPV – 1,2 + EEV
 7. GDD – 1,8 + EEL – 2 + EFMP – 300

Art.63. – Trecerea utilajelor,  maşinilor  sau mijloacelor  de transportat pe sub liniile 
electrice  aeriene  (LEA)  este  interzisă,  dacă  între  gabaritul  utilajului  sau  mijlocului  de 
transport şi LEA nu rămâne o distanţă de cel puţin:

a)  2,0 m pentrru LEA până la 20 Kv inclusiv;
b) 2,5 m pentru LEA între 25 şi 35 Kv inclusiv;
c)  4,0 m pentru LEA de 110 şi 220 Kv;
d)  6,0 m pentru LEA de 400 Kv.
Art.64. –  La executarea lucrărilor  agricole în zona LEA este interzisă urcarea pe 

maşini şi utilaje; orice operaţie de reglare, ungere, reparare se va face numai după scoaterea 
acestora din zona LEA.                În cazul în care maşinile şi utilajele au rămas defecte sub  
LEA vor fi scoase din zonă prin tractare şi apoi remediate.

Art.65. -   Încărcarea  sau  descărcarea  produselor  în  zona  LEA este  interzisă  cu 
desăvârşire.

Pentru această operaţie combinele,  autocamioanele  şi  remorcile  vor fi  scoase din 
zona LEA. Încărcarea baloţilor şi paielor  în remorci şi autocamioane se va face numai în 
afara zonei LEA. Pentru aceasta baloţii, cocenii, paiele şi alte produse agricole vor fi scoase 
din zonă manual şi încărcate în remorci sau autovehicule, care vor staţiona în afara zonei 
LEA. Este interzisă circulaţia în mijloacele de transport sau pe încărcătură la trecerea sub 
LEA sau în zona acestora.

Art.66. – Se interzice atingerea stâlpilor de susţinere ai liniilor electrice aeriene 
şi a firelor chiar căzute la pământ. Marcaţi locul periculos ( firul rupt) luaţi măsuri ca 
nici o persoană să nu se apropie de locul periculos şi anunţaţi imediat conducerea 
CTS-ului.

Art.67. –  Se interzice legarea maşinilor,  tractoarelor  sau altor  utilaje  de stâlpii  de 
susţinere ai liniilor  electrice aeriene în scopul despotmolirii  acestora.  Nu vă apropiaţi  de 
stâlpii de susţinere.

Art.68. – În cazul opririi sau defectării tractoarelor, maşinilor sau utilajelor sub LEA, la 
coborârea din cabină,  pentru prevenirea electrocutării, se va avea grijă ca acesta să se facă 
prin săritură, astfel ca picioarele să atingă simultan pământul iar mâinile să nu vină în contact 
cu maşina.
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4.2.2.  REGULI  DE  TEHNICA  SECURITĂŢII  MUNCII  LA  EXPLOATAREA 
TRACTOARELOR

Art.  69. –  Tractoarele  folosite  la  executarea  lucrărilor  agricole  mecanizate  vor  fi 
echipate în mod obliagtoriu cu cabine sau cadre de rezistenţă.

Art.70. – Înainte de pornirea tractorului şi maşinilor agricole autopropulsate mecanicul 
agricol  este  obligat  să  verifice  amănuţit  starea  tehnică  a  acestora,  inclusiv  a  cabinei, 
executând următoarele operaţiuni:

a) – să verifice dacă jocurile la direcţie sunt în limitele normale, prescrise de notiţa 
tehnică a tractorului;

b) – să verifice sistemul de frânare şi să-l regleze dacă este necesar;
c)  –  să  verifice  dacă  instalaţia  electrică  funcţionează  normal,  urmărind  în  special 

sistemul de iluminare şi semnalizare şi starea contactelor;
d) – să verifice presiunea în pneuri  sau întinderea şenilelor  remediind defecţiunile 

constatate;
e) – să verifice strângerea şuruburilor şi etanşeitatea sistemului de alimentare pentru 

a nu avea scurgeri de carburant, remediind defecţiunile constatate;
f) – să verifice starea organelor ridicătorului hidraulic, care nu trebuie să aibă fisuri 

sau încovoieri pentru a evita ruperea acestora;
g) – să verifice starea tiranţilor laterali şi a dispozitivelor de remorcare, care trebuie să 

fie rigide pentru a nu permite maşinilor agricole sau utilajelor să vină peste tractor.
h)  –  să  verifice  nivelul  de  ulei  din  rezervorul  instalaţiei  hidraulice  şi  din  carterul 

diferenţialului.
Art.71. –  Pentru  prevenirea  incendiilor  şi  evitarea  accidentelor,  se  interzice 

alimentarea cu carburanţi a tractorului cu motorul în funcţiune. Apropierea cu tractorul de 
punctul de alimentare se va face în aşa fel încât, eşapamentul motorului să fie aşezat opus 
punctului de alimentare.

Art.72. –  În  timpul  alimentării  tractoarelor  cu  combustibil,  se  interzice  fumatul  şi 
apropierea  de  locul  de  alimentare  cu  foc  deschis.  Controlul  nivelului  de  combustibil  în 
rezervor se va face prin intermediul grilei de control gradată, cu  care este echipat tractorul.

Art.73. -  În caz de incendiu pentru stingerea focului se va folosi pământ, nisip şi 
stingătoarele care trebuie să se găsescă în mod obligatoriu la punctele de alimentare cu 
combustibil.  Se  interzice  în  mod categoric  folosirea  apei  pentru  stingerea  incendiilor  de 
combustibil.

Art.74. – Înainte de a porni tractorul se verifică ca maneta de la cutia de viteze să fie 
aşezată în poziţie neutră.

Art.75. –  Înainte  de  pornirea  tractorului  se  verifică  dacă  manetele  distribuitorului 
hidraulic se află în poziţie neutră, în cazul tractoarelor  U – 650 sau la limită inferioară, la  
tractoarele U 1010 DT şi U,V,L – grupa 400 şi cu pârghia de control în poziţie efort controlat. 
Aceste prevederi sunt necesare pentru a preîntâmpina intrarea în funcţiune a ridicătorului 
hidraulic, care ar putea produce accidente în momentul pornirii tractorului.

Art.76. -  Pornirea motorului  la  temperatură  scăzută  se va face folosind  instalaţia 
electrică de pornire a tractoarelor  pe timp rece, unde există,  sau alimentând sistemul de 
răcire cu apă caldă, iar în carterul de ulei se va turna ulei încălzit.  Încălzirea uleiului se va 
face în baie cu apă fierbinte, ferit de foc. Nu se admite în nici un caz încălzirea motorului cu 
flacără deschisă, cu lampa de benzină sau punând foc sub baia de ulei a motorului.

Art.77. – Pentru a evita producerea accidentelor  care pot  avea loc la  pornire,  se 
interzice  pornirea  tractoarelor  prin  remorcare,  împingere  sau  prin  coborârea  pe  pantă. 
Pornirea tractoarelor se va face numai cu ajutorul electromotorului  cu care este prevăzut 
tractorul.

Art.78. – Remorcarea  tractoarelor sau altor maşini se va face cu bară metalică, de 
cel mult 4 m şi numai pentru transportarea de la un loc la altul, în vederea reparării acestora. 
Este  interzisă  pornirea  tractoarelor,  autovehiculelor  sau altor  maşini  prevăzute  cu  motor  
propriu cu  bară metalică.
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Art.79. – În cazul când la pornire sau în timpul mersului se aud bătăi sau zgomote 
anormale  se  va  opri  imediat  motorul  şi  se  va  verifica  starea  tractorului,  remediindu-se 
defecţiunile constatate.

Art.80. –  După  pornirea  tractorului  şi  în  timpul  mersului  este  interzisă  ţinerea 
piciorului pe pedala de ambreiaj sau mâna pe manetă în cazul tractoarelor pe şenile, întrucât 
în acest caz discurile de ferodou ale ambreiajului se uzează puternic, nefiind cuplate total, 
ambreiarea nu se  face perfect şi tractorul lucrează sau se deplasează cu şocuri ( smucituri) 
care îngreunează foarte mult conducerea tractorului şi pot provoca accidentarea celor care 
se află pe maşinile remorcate sau chiar a tractorului.

Art.81. – La plecarea de pe loc a tractoarelor, cuplarea ambreiajului se va executa 
întodeauna progresiv,  pentru a se evita pornirile bruşte sau cu smucituri,  mai ales atunci 
când sunt  în agregat cu diferite utilaje şi maşini agricole deservite de alţi muncitori, deoarece 
în afara faptului că tractorul sau maşinile se deteriorează se pot produce accidente grave 
prin căderea personalului de deservire de pe maşini.

Art.82. – Ieşirea şi intrarea tractoarelor în incinta CTS – ului, deplasarea prin curte, 
locuri accidentate, locuri cu o circulaţie mare sau lipsite de vizibilitate se va face cu viteză de 
până la 5 km/h pentru a nu produce accidente.

Art.83. – La oprirea tractorului se va avea grijă ca acesta să fie frânat progresiv prin 
apăsarea treptată a pedalei de frână, pentru a se evita şocurile puternice şi deraparea.

Ar.84. – Cuplarea agregatului cu maşinile agricole respective se va face cu atenţie, 
cu viteză mică şi  fără şocuri.  În momentul cuplării,  conducătorul  tractorului  va urmări  cu 
atenţie muncitorul care execută cuplarea, având grijă să ţină piciorul pe pedala de frână şi 
ambreiaj  pentru  a  putea  frâna  la  momentul  oportun.  În  cazul  cuplării  maşinilor  agricole 
acţionate de la instalaţia hidraulică a tractorului se va acorda o deosebită atenţie montării 
furtunurilor de conducere a uleiului, ce trebuie montate în aşa fel, încât să nu stânjenească 
manevrarea agregatului sau a comenzilor tractorului.

Art.85. – Se interzice ca la cuplarea maşinilor agricole purtate, muncitorul care face 
cuplarea maşinilor agricole să intre între tiranţii instalaţiei hidraulice de ridicare sau să urce 
pe maşina agricolă purtată. Cuplarea şi introducerea bolţurilor de cuplare se va face numai  
prin părţile laterale.

Art.86. – Punerea în mişcare a tractorului şi deplasarea agregatului se va face numai 
după ce mecanicul agricol a verificat dacă:

a – muncitorul care efectuează cuplarea a făcut împerecherea ochiurilor de cuplare 
cu bolţurile respective şi le-a asigurat cu siguranţă;

b – au fost cuplate furtunurile de la instalaţia hidraulică şi s-a verificat ca acestea să 
nu prezinte scurgeri de ulei pe la racordări sau fisurări;

c – lanţurile pentru ancorarea tiranţilor tractorului sut reglate în aşa fel încât să se 
asigure stabilitatea agregatului, în sensul de a nu permite deplasările laterale ale acestuia;

d – muncitorul care a efectuat cuplarea a părăsit locul dintre tractor şi maşina agricolă 
şi a anunţat pe conducătorul tractorului că poate porni.

Art.87. – Este interzisă cuplarea diverselor tipuri de utilaje la tractor sau pe tractor cu 
improvizaţii  care  ar  putea  influenţa  manevrarea  necorespunzătoare  a  agregatului  sa  a 
comenzilor tractorului, precum şi funcţionarea nesigură a agregatului.

Art.88. – Înainte de începerea lucrului, mecanicul agricol şi şeful formaţiei de lucru 
vor  face recunoaşterea terenului, identificându-se toate gropile, obstacolele sau denivelările 
periculoase şi se vor marca vizibil cu plăci avertizoare pe care se va scrie cu litere negre pe 
fond galben: ,,Atenţie loc periculos’’ sau ,,Atenţie, pericol de răsturnare’’.

Art.89. –  Pe  terenurile  accidentate  sau  pe  tarlalele  care  au  la  capete  locuri 
periculoase,  întoarcerea  tractorului  se  va  face  numai  în  interiorul  zonei  de  întoarcere  a 
agregatului, ce va fi delimitată prin brazda de control şi brazda de avertizare.  

Art.90. – Pe aceste terenuri executarea lucrărilor se va face numai de către mecanici 
agricoli  cu vechime în muncă,  disciplinaţi  şi  care cunosc temeinic  regulile  de protecţie  a 
muncii, grupându-se două sau mai multe tractoare, în scopul de a se ajuta în caz de nevoie. 
Pentru prevenirea accidentelor, tractoarele vor fi echipate obligatoriu cu cabine sau cadre de 
rezistenţă la răsturnare.
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Art.91. – Întoarcerea agregatului la capete sau în locuri periculoase se va executa cu 
atenţie, urmărindu-se ca în timpul manevrelor, mecanicul agricol să conducă tractorul numai  
cu faţa spre locul periculos.

Art.92. - La întoarcerea agregatului, mecanicul agricol trebuie să se asigure mai întâi 
că  în   raza  de  întoarcere  a  agregatului  nu  se  află  persoane  care  ar  putea  fi  lovite  şi  
accidentate sau că nu există obiecte sau alte obstacole de care s-ar putea lovi şi  care ar 
putea produce dezechilibrarea sau răsturnarea agregatului.

Art.93. – La trecerea peste obstacole sau denivelări se va reduce viteza de înaintare 
a tractorului,  evitându-se balansarea prea puternică a acestuia şi  şocurile periculoase.  În 
cazul  tractoarelor  pe şenile,  la  trecerea unui  obstacol  se  va  lucra  cu ambele  ambreiaje 
laterale până ce tractorul  balansează pe obstacolul  respectiv,  după care prin ambreierea 
treptată a unuia din ambreiaje şi debreierea celuilalt, se va imprima tractorului o mişcare de 
înaintare sub un unghi oarecare. În timpul acestor manevre, tractorul va funcţiona cu viteza I, 
cu acceleraţie redusă, pentru a se evita balansurile prea puternice şi periculoase.

Art.94. – În cazul opririlor de scurtă durată, în scopul verificării anumitor defecţiuni 
sau pentru înlăturarea lor, înainte de a coborî de pe tractor, mecanicul agricol va opri motorul 
iar maşinile agricole acţionate de la priza de putere a tractorului vor fi decuplate şi sprijinite  
pe roţi  sau suporţi  special  confecţionaţi.  Dacă oprirea este de mai lungă durată  maşina 
agricolă  suspendată  va  fi  coborâtă  pe  sol,  sprijinită  pe  suporţi  rezistenţi.  Numai  după 
îndeplinirea  acestor  operaţiuni  se  va  pute  trece  la  verificarea  maşinii  şi  remedierea 
defecţiunilor constatate.

Art.95. – La oprirea tractorului, înainte de a coborî de pe tractor, în toate cazurile, 
mecanicul agricol trebuie să execute următoarele operaţiuni:
a – să întrerupă contactul sau să reducă acceleraţia pentru a opri motorul;
b – să decupleze transmisia de putere în cazul maşinilor acţionate de la priza de putere sau 
roata de curea în cazul maşinilor acţionate de la roata de curea;
c – să aşeze maneta cutiei de viteze în poziţia neutră şi să apese ambele pedale de frână, 
blocându-le în acestă poziţie.

Art.96. – Verificarea tractorului, reglarea sistemului hidraulic sau orice alte reglaje se 
execută  numai  cu  motorul  oprit  şi  frânele  trase.  De  asemenea  este  interzisă  intrarea 
mecanicului agricol sub tractor pentru examinarea şi verificarea lui, înainte ca motorul să fie 
oprit şi frânele blocate în poziţia cea mai de jos.

Art.97. – Oprirea tractorului este permisă numai pe partea dreaptă a şoselelor sau 
drumurilor,  în  direcţia  de  mers  şi  cât  mai  mult  scos  de  pe  carosabil.  Pe  timpul  opririi, 
mecanicii  agricoli  sunt  obligaţi  să  asigure  tractoarele  cu  frânele  blocate  şi  să  introducă 
maneta schimbătorului de viteze într-una  din vitezele de înaintare sau de mers înapoi pentru 
a nu se deplasa singure din loc.

Art.98. – Pe tractoarele care nu sunt prevăzute din construcţie cu mai multe locuri, se 
interzice transportul altor persoane în afara mecanicului agricol, care îl are în primire şi care 
îl  conduce.  Se  admite  trasportul  celor  două  persoane  numai  pe tractoarele  echipate  cu 
cabină climatizată.

Art.99. – Pentru a se evita căderea mânuitorilor de pe maşinile agricole în timpul 
lucrului, periodic se va  verifica modul cum sunt fixate scaunele, platformele sau scândurile 
pe  care  se  sprijină,  precum  şi  barele  care  servesc  ca  suporţi  pentru  mâini.  În  cazul 
constatării unor defecţiuni la acestea, se va opri maşina şi se vor remedia, nefiind permisă 
funcţionarea maşinii în aceste condiţii.

Art.100. – Pentru tractorul A – 1800 A este interzis accesul mecanicului agricol sau 
altor persoane, între cele două cadre articulate ale şasiului, în timp ce motorul funcţionează. 
Având în vedere dimensiunile şi greutatea mare, circa 10 tone, se va stabili  itinerariul de 
deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor.

LA EXPLOATAREA TRACTOARELOR PE TERENURILE ÎN PANTĂ

Art.101. – La lucrările cu tractorul pe terenurile în pantă nu au voie să lucreze decât 
mecanicii agricoli cu experienţă şi vechime în muncă de cel puţin un an.
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Art.102. – Lucrările agricole mecanizate pe terenurile în pantă se vor efectua numai 
ziua şi numai după ce s-a efectuat identificarea tarlalei şi s-au identificat locurile periculoase.

Art.103. – Tractorul şi maşina agricolă vor fi în bună stare tehnică, în mod deosebit 
nu vor fi admise în lucru tractoare cu cu frânele şi direcţia necorespunzătoare.

Art.104. – Nu este admisă folosirea separată a pedalelor de frână, care trebuie să fie 
permanent cuplate.

Art.105. – La lucrările agricole ce se execută pe terenurile în pantă nu vor fi folosite 
decât  tractoarele  echipate  cu  cabine  sau  cadre  de  rezistenţă.  Permanent,  înainte  de 
începerea lucrului, se va controla starea cabinelor de rezistenţă şi modul de fixare a acestora 
pe tractor, luându-se măsuri de remediere pe loc a defecţiunilor constatate. Nu este admisă 
modificarea cabinelor  sau  cadrelor  de rezistenţă şi  se interzice demontarea plaselor  de 
protecţie din cabină.

Art.106. – Urcarea pe tractoarele echipate cu cabină de rezistenţă se va face cu 
atenţie  pentru  a  preîntâmpina  accidentările  prin  alunecarea  piciorului  pe  ansamblele 
instalaţiei hidraulice. La tractoarele U, V, L, SM, SV, şi A-1800 urcarea şi coborârea se vor 
face cu atenţie şi numai pe partea laterală.

Art.107. – Este interzis a se lucra cu tractoarele echipate cu cabine de rezistenţă sau 
climatizate în cazul când plasele de protecţie sunt lipsă sau deteriorate sau când ferestrele 
cabinelor sunt obturate cu perdele. Se interzice cu desăvârşire lucrul cu tractoarele la care 
cabina de rezistenţă are şuruburile de fixare lipsă sau slăbite. Periodic se va controla starea 
şuruburilor, iar acelea care s-au deteriorat din cauza nestrângerii  la timp se vor schimba. 
Şuruburile care se schimbă trebuie să fie de dimensiunea găurilor şi să aibă filetul şi piuliţa în 
bună stare.

Art.108. – Este interzis a se lucra cu cabine de rezistenţă sau climatizate care au 
suferit  avarii  în  urma  răsturnării  tractoarelor.  Defecţiunile  constatate  (fisurarea  cadrului, 
desprinderi de sudură sau alte deformări ale cabinei), care afectează spaţiul de siguranţă al 
mecanicului  agricol,  se  vor  remedia,  controlându-se  după  remediere  dacă  acestea 
corespund din punct de vedere tehnic.

Art.109. – Se interzice cu desăvârşire transportul în cabina de rezistenţă a oricărei 
persoane în plus, în afară de mecanicul agricol care-l conduce. Sunt exceptate de la această 
regulă cabinele de rezistenţă climatizate.

Art. 110. – Când în timpul lucrului se observă existenţa pericolului de răsturnare a 
tractorului este interzis a se sări afară din cabina de rezistenţă sau climatizată;
mecanicul agricol şi însoţitorii săi putând fi accidentaţi. În această situaţie mecanicul agricol 
trebuie să se ţină puternic de volan, iar însoţitorii de mânere şi să se sprijine bine în scaun şi 
în picioare. Respectarea cu stricteţe a acestei reguli evită accidentul.

Art.111. – La coborârea pe pantă, este interzis a scoate tractorul din viteză, întrucât 
în acest caz tractorul capătă o viteză mare şi nu mai poate fi folosită frâna de motor.

Art.112. – La tractoarele pe şenile schimbarea vitezelor în pantă se va executa în 
modul următor: în primul rând se decuplează ambreiajul principal şi în acelaşi timp se apasă 
pe ambele pedale de frână; după aceasta, se aduce maneta schimbătorului  de viteze în 
poziţia cerută de regimul  de funcţionare a tractorului  sau de mărimea efortului.  Pentru a 
pleca din loc se slăbesc ambele pedale de frână şi  concomitent  se cuplează ambreiajul 
principal.

Art.113. – De regulă, coborârea pantelor trebuie să se facă cu aceeaşi viteză cu care 
se urcă panta.

Art.114. –  La coborârea pantelor  cu tractorul  U – 650 şi  U – 651 este  interzisă 
cuplarea reductorului pe treptele mici de viteză, întrucât în cazul creşterii exagerate a vitezei, 
frânele nu mai reprezintă siguranţa necesară.

Art.115. În timpul lucrului  pe terenurile în pantă, presiunea din pneurile tractorului 
trebuie  să  fie  egală,  deoarece  la  lucrările  pe  curbă  de  nivel  diferenţa  de  înălţime  a 
cauciucurilor, generată de umflarea inegală  a lor, influenţează asupra stabilităţii tractorului, 
mărind pericolul de răsturnare.

Art.116. – La tractoarele pe şenile nu este  admisă funcţionarea cu şenile neîntinse 
corect, deoarece se pot produce accidente grave.

371



Art.117. – În timpul executării lucrărilor agricole pe pantă acestea se vor face cu cea 
mai mare atenţie şi  cu viteza cea mai mică,  evitându-se rotirea bruscă a volanului,  care 
poate provoca răsturnarea tractorului.

Art.118. -  La tractoarele pe şenile, în timpul coborârii pe pantă, pentru efectuarea 
corectă şi fără pericol de accidentare a manevrelor, se va avea în vedere ca acestea să se 
execute invers şi anume:

a – când se virează la dreapta se trage de maneta ambreiajului de direcţie stânga;
b – când se virează la stânga se trage de maneta ambreiajului din dreapta;
c – nu se utilizează frânele ambreiajelor de direcţie, cu excepţia virajelor în loc. La 

coborârea pantelor abrupte, virajele se vor efectua cu multă atenţie, deoarece pot apărea 
situaţii periculoase.

Art.119. –  La lucrările  cu maşini  purtate pe tractor  se va da o atenţie  deosebită 
tiranţilor laterali, care se vor fixa pentru a nu permite deplasările laterale ale acestora.

Art.120. – Este interzisă executarea lucrărilor  agricole mecanizate pe terenurile în 
pante fără recunoaşterea în prealabil a terenului şi marcarea vizibilă a locurilor periculoase.

Art.121. – Pentru executatrea lucrărilor pe tarlalele situate în terenuri în pantă, se 
lasă între marginea locului care prezintă pericol de accidentare şi zona necesară întoarcerii 
agregatului o porţiune denumită zonă de protecţie, pe care se va lucra.
                Zona de protecţie care delimitează parcelele cu pante periculoase se marchează  
de către şeful C.T.S. –ului  şi de către mecanicul agricol, cu plăci de avertizare vizibile de la 
distanţă.
              Zona de întoarcere este delimitată prin brazda de avertizare (în spre zona 
periculoasă) şi brazda de control (în spre parcela de lucru) (fig.1).

 

fig.1.

Lăţimea zonei de întoarcere se va alege în funcţie de raza de întoarcere a agregatului 
şi îndemânarea mecanicului agricol.

Art.122. – La executarea întoarcerilor, la capetele tarlalei în pantă mai mare de 
10°,  este  interzisă  întoarcerea  cu  buclă  a  tractorului  pe  roţi;  în  aceste  situaţii, 
întoarcerea tractorului se va face în mod obligatoriu din  trei manevre astfel (fig. 2):

- prima manevră: la ieşirea din brazdă se manevrează tractorul cu faţa spre vale 
pe mijlocul zonei de întoarcere;

-  a doua manevră:  se urcă panta pe mijlocul  zonei  de întoarcere manevrând 
tractorul cu spatele, până când ajunge la poziţia din care poate intra în brazdă;

- a treia manevră: se virează tractorul pentru a intra în brazdă.

372



 fig.2.
Art.123. – Pe terenurile în  pantă nu se vor cupla roţile prin blocarea diferenţialului, 

întrucât la întoarcerile de la capete, virajul nu se poate face şi în acest caz accidentul este 
inevitabil.

Art.124. – Executarea lucrărilor agricole pe terenurile în pantă, de-a lungul curbei de 
nivel,  se  va  face  cu agregatele  respective,  prezentând  siguranţă  în  exploatare,  până  la 
nivelul pantelor prezentate în tabelele 1 şi 2.
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Art.125. – Pentru prevenirea accidentelor la transportul sau remorcarea unor maşini 
sau încărcături mari, care pot provoca răsturnarea tractorului, se interzice remorcarea unor 
maşini mai grele decât tractorul pe drumurile în pantă, dacă acestea nu sunt prevăzute cu 
sistem de frânare propriu sau acţionat de tractor.

Art.126. – Deplasarea tractorului pe porţiuni de drum în pantă şi cu locuri periculoase 
(şanţuri,  taluzuri,  rupturi  de ape,  grămezi de pământ etc.)  se va executa cu viteză mică, 
lăsând  între  tractor  şi  locul  periculos  un spaţiu  suficient  pentru  a  nu  permite  deraparea 
tractorului sau răsturnarea.

Art.127. – Conducerea tractorului pe drumuri în pantă se va afce cu multă prudenţă şi 
cu viteza adaptată în cazurile când drumul este înmuiat după ploaie, pe îngheţ sau polei, pe 
porţiunile cu iarbă umedă, pe timp cu vizibilitate redusă etc., când pericolul de derapare şi 
răsturnare este cel mai mare.

LA EXPLOATAREA MAŞINILOR AGRICOLE

Art.128. – Înainte de începerea lucrului cu maşinile agricole şeful formaţiei de lucru şi 
conducătorul agregatului sunt obligaţi să ia următoarele măsuri:

Art.129. – Să verifice dacă maşina este completă şi în stare de funcţionare, iar în 
cazul constatării unor defecţiuni să le remedieze.

Art.130. – Să controleze dacă maşina are montate toate apărătorile şi dispozitivelor 
de  protecţie,  dacă  sunt  corespunzătoare  şi  asigură  protejarea  integrală  a  organelor  în 
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mişcare  etc.Toate dispozitivele de protecţie, apărătorile vor fi vopsite cu vopsea de culoare 
galbenă de securitate.

Art.131. – Să controleze dacă legătura dintre tractor şi maşina agricolă este corect 
făcută,  bolţul  de  împerechere  este  asigurat  sau  dacă  tiranţii  ridicătorului  hidraulic  sunt 
asiguraţi împotriva ieşirii de pe bolţuri.

Art.132. – Să controleze dacă legătura dintre tractor şi maşina agricolă este corect 
făcută,  bolţul  de  împerechere  este  asigurat  sau  dacă  tiranţii  ridicătorului  hidraulic  sunt 
asiguraţi împotriva ieşirii de pe bolţuri.

Art.133. – Să verifice dacă sistemul dacă sistemul hidraulic funcţionează normal şi 
asigură manevrarea corectă a maşinii agricole.

Art.134. –  Să  verifice  scaunele,  platformele,  barele  de  sprijin  etc.,  ale  maşinilor 
agricole; dacă sunt în bune condiţii şi asigură securitatea mânuitorilor de maşini în timpul 
lucrului.

Art.135. – Să stabilească împreună cu mânuitorii sau cu cei ce deservesc agregatul, 
semnalele convenţionale de avertizare în timpul lucrului, să reamintescă acestora regulile de 
tehnica securităţii muncii la maşina pe care o deservesc.

Art.136. –  Să  controleze  modul  cum  sunt  echipaţi  mânuitorii  pentru  a  preveni 
accidentele ce s-ar putea produce  prin prinderea îmbrăcămintei necorespunzătoare sau a 
părului de către organele în mişcare ale maşinilor respective.

Art.137. – La cuplarea maşinilor agricole la transmisia cardanică se va avea grijă ca 
priza de putere a tractorului să fie decuplată. În acest scop se va verifica poziţia manetei de 
cuplare  a prizei  de  putere.  În  cazul  decuplării  maşinilor  agricole  se va pune maneta de 
cuplare a prizei în poziţia neutră şi se va aştepta până ce axul prizei şi cardanul nu se mai 
învârtesc.

Art.138. –  La  pornirea  agregatului  tractor  –  maşină  agricolă  de  pe  loc  pentru 
începerea lucrării, pornirea se va face lin, fără şocuri pentru a evita căderea mânuitorilor care 
deservesc maşina. De asemenea, în timpul lucrului  se vor evita scăderile şi creşterile de 
viteză bruşte, pentru a se evita deteriorarea maşinilor şi accidentarea mânuitorilor.

Art.139. –  În  timpul  rodajului  şi  a  probelor  funcţionale  se  va avea  grijă  ca  toate 
organele în mişcare să nu fie blocate de diferite corpuri străine şi se va sta cât mai departe 
de organele în mişcare, pentru a preântâmpina accidentele ce ar putea surveni din montarea 
incorectă a unor organe, şuruburi slabe, reglaje necorespunzătoare, etc.

Art.140 – În timpul timpul lucrului se interzic categoric apropierea persoanelor 
străine  de  agregatul  tractor  –  maşină  agricolă,  precum  şi  folosirea  acestora la 
remedieri sau reglări ale maşinilor.

Art.141. – Pentru prevenirea accidentării  persoanelor  care efectuează alte  lucrări 
agricole, se interzice efectuarea de lucrări în zona de acţiune a agregatelor sau pe parcela 
respectivă, concomitent cu lucrările agricole mecanizate.

Art.142.  –  Este  interzisă  de  asemenea  coborârea  sau  urcarea  mânuitorilor  pe 
maşinile agricole în timpul deplasării acestora sau în lucru, acesta fiind permisă numai când 
agregatul staţionează şi maşina agricolă este oprită.

Art.143. –  Intrarea  în  interiorul  maşinilor  pentru  a  efectua  diverse  remedieri  sau 
reglaje se va face numai după ce motorul este oprit şi priza de putere decuplată. În acest caz 
cel care execută manevrarea, va anunţa pe cei din jur pentru a preîntâmpina pornirea maşinii 
sau punerea în mişcare a unor organe care ar putea provoca accidente.

Art.144. –  Repararea  şi  reglarea  maşinilor  agricole  se  vor  face  numai  de  cadre 
calificate, bine instruite şi dotate cu sculele şi dispozitivele corespunzătoare şi în bună stare 
de funcţionare.

Art.145. – Intrarea sub maşina agricolă pentru diferite reglaje sau remedieri se va 
face  numai  după  ce  acesta  a  fost  suspendată,  pe  ridicătorul  hidraulic,  asigurându-se 
stabilitatea cu suporţi rigizi şi rezistenţi, care să preîntâmpine eventaulele căderi din cauza 
instalaţiei necorespunzătoare.

Art.146. –  În  timpul  transportului  maşinilor  agricole  este  interzisă  circulaţia  de 
persoane pe maşină. Se interzice de asemenea transportarea sacilor, materialelor sau altor 
obiecte  pe  triunghiul  de  tracţiune,  pe  tiranţii  tractorului,  pe  cadrul  maşinilor  agricole,  al 
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secţiilor  de  lucru,  pe  lăzile  de  sămânţă,  precum  şi  în  bena  maşinilor  agricole  sau  pe 
încărcătura utilizată în lucru ( îngrăşăminte organice, minerale, amendamente, etc.).

Art. 147. – În timpul deplasării maşinilor agricole purtate, priza de putere trebuie să 
fie  decuplată  pentru  a  nu  provoca  accidente  sau  deteriorarea  maşinilor  prin  punerea  în 
mişcare a diferitelor organe ale maşinii.
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4.2.3. REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII LA PRELUCRAREA SOLULUI

LA LUCRĂRILE CU PLUGUL PURTAT

Art.148. –  Înainte de începerea lucrului  mecanicul  agricol  este obligat  să verifice 
starea tehnică a plugului, să strângă piuliţele slăbite şi să ungă cuţitul de disc şi roata de 
sprijin pentru a preîntâmpina eventualele defecţiuni.

Art.149. –  Cuplarea  şi  decuplarea  plugului  cu  tractorul  se  execută  de  un  singur 
mecanic agricol. La cuplare, tractorul se apropie de plug în mers înapoi, astfel încât nucile 
lonjeroanelor  de  tracţiune  ale  dispozitivului  hidraulic  al  tractorului  să  se  afle  în  dreptul 
capetelor axului pătrat al plugului ( bara de tracţiune). După ce opreşte tractorul, scoate din 
viteză  şi  blochează  pedalele  de  frână  în  poziţia  maximă  de  frânare,  mecanicul  agricol 
coboară de pe tractor şi introduce nucile de cuplare articulate una după alta pe capetele de 
tracţiune alre plugului, asigurându-le cu câte un cui de blocare. În timpul acestor operaţiuni 
este interzis a se rezema sau a se urca pe plug.  Tirantul  central  se cuplează cu tiranţii 
avantrenului printr-un bulon de fixare şi se asigură de asemnea cu un cui de siguranţă. Nu se 
admite transportul sau lucrul cu bolţurile neasigurate împotriva ieşirii accidentale.

Art.150. – Reglarea adâncimii de lucru se face înainte de începerea lucrului, iar în 
caz de nevoie şi în timpul lucrului numai când tractorul este oprit, scos din viteză şi frânat.

Art.151. – În mod obligatoriu, la capătul fiecărei brazde plugul se ridică din poziţia de 
lucru în poziţia de transport şi numai după aceea se execută întoarcerea agregatului pentru a 
intra în brazda următoare.

Art.152. – Întoarcerea agregatului plug – tractor se va face cu viteza cea mai mică 
posibilă.

Art.153. – La deplasarea agregatului tractor- plug de la sediul C.T.S. – ului la locul de 
arat,  plugul  se  transportă  în  poziţia  ridicat  şi  cu  tiranţii  instalaţiei  hidraulice  asiguraţi  cu 
lanţuri, pentru a nu permite balansarea laterală a plugului care ar putea produce accidente 
prin lovirea de alte obstacole sau chiar balansarea tractorului.

Art.154. – În timpul lucrului se interzice urcarea pe cadrul plugului. Periodic organele 
active ale plugului se curăţă de pământ folosind o unelată de lucru. În acest timp se verifică 
existenţa buloanelor, a piuliţelor, a inelelor de siguranţă şi a cuielor spintecate.

Art.155. –  Se  interzice  strângerea  piuliţelor  şi  şuruburilor,  precum  şi  curăţirea 
suprafeţelor active ale trupiţelor în timpul lucrului.

Art.156. – În timpul repausului, plugul se va sprijini pe roata de sprijin sau pe piciorul 
de sprijin             (P-5 VS).

Art.157. – În timpul lucrărilor de reparaţii în câmp sau de înlocuirea unor piese mai 
importante ale plugului ( brăzdare, cormane, trupiţe, antetrupiţe, cuţit disc etc.), pentru a se 
evita  producerea accidentelor plugul se va suspenda pe capre sau pe suporţi rezistenţi, cu 
bază corespunzătoare de susţinere şi de înălţime convenabilă pentru a nu se răsturna.

Art.158. – La plugul PSP-7-35 ( dela A 1800) este interzis a se interveni sau a se sta 
în zona trupiţelor 6 şi 7 atunci când aceste sunt ridicate în poziţia de transport, deoarece 
prezintă pericol de accidentare.

LA LUCRĂRILE CU PLUGUL REVERSIBIL

                În afara măsurilor indicate mai înainte se vor respecta următoarele:
Art.159.  -   Pentru exploatarea în bune condiţii  a  plugului  şi  evitarea accidentelor 

mecanicul  agricol  trebuie  să  cunoască  foarte  bine  maşina  şi  în  mod  special  modul  de 
inversare a trupiţelor şi particularităţile mecanismului de inversare.

Art.160. – Înainte de inversarea trupiţelor mecanicul agricol trebuie să se asigure că 
nu există nici o persoană în jurul plugului pentru a fi accidentată şi nici un obstacol de care s-
ar putea lovi plugul.

Art.161. – Inversarea plugului  se va face numai atunci când tractorul este oprit şi 
plugul în poziţia ridicat.
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Art.162. – Coborârea plugului în brazdă se va face numai după terminarea inversării 
şi rezăvorârea lui. După inversare se va aduce maneta distribuitorului în poziţie neutră.

Art.163. –  În  timpul  staţionării  plugul  trebuie  coborât  pe  sol  pentru  a  evita 
căderea lui şi producerea accidentelor.

Art.164. – La executarea diferitelor operaţii de demontare, montare sau remediere, 
dat  fiind  greutatea  pieselor  plugului,  vor  participa  2-3  mecanici  agricoli,  pentru  a  putea 
manipula piesele cu uşurinţă şi a evita căderea lor pe muncitori. În timpul acestor operaţii 
cadrul plugului va fi suspendat fie pe capre solide şi rezistente, fie pe trupiţe.

Art.165. –  Pentru  a  evita  deteriorarea  plugului  şi  producerea  accidentelor  prin 
şocurile puternice ce se produc în momentul inversării,  inversarea plugului se va face cu 
motorul la turaţie redusă.

Art.166. – În cazul ruperii bolţurilor de siguranţă, este interzisă înlocuirea acestora cu 
bolţuri executate din material mai rezistent decât cel prevăzut în documentaţie, deoarece în 
cazul  reapariţiei  defecţiunilor  în sistemul hidraulic  de inversare,  este posibilă  deteriorarea 
plugului şi producerea de accidente.

Art.167. – Pentru lucrul cu lugurile reversibile care se întrebuinţează în special pe 
terenurile în pantă, se măreşte ecartamentul tractorului  la maximum, pentru a se asigura 
stabilitatea cât mai mare a agregatului.

Art.168. – Pentru asigurarea calităţii corespunzătoare a arăturii şi pentru a se evita 
producerea accidentelor prin răsturnarea tractorului, pe terenurile în pantă până la 9° arătura 
cu plugurile reversibile se va face cu răsturnarea brazdei spre vale. Peste această limită nu 
se mai poate lucra, deoarece se produce deraparea şi dezechilibrarea plugului spre vale. 

Art.169. – Pe terenurile în pantă peste 9° şi nu mai mult de 14°, cu tractoarele pe roţi, 
arătura se va executa numai cu răsturnarea brazdei spre deal. Cu tractoarele pe şenile se 
poate executa lucrarea de arătură cu răsturnarea brazdei spre deal pe terenurile în pantă 
până la 27°.

Art.170. – În cazul arăturii cu răsturnarea brazdei spre deal, condiţiile de stabilitate a 
agregatului  în  timpul  lucrului  sunt  mult  mai  favorabile,  deoarece înclinaţia  transversală a 
tractorului este mai mică decât înclinaţia terenului, întrucât roţile dinspre deal ale tractorului 
rulează prin brazda deschisă de plug. Pe de altă parte, peretele brazdei în care rulează roţile 
tractorului ajută la o mai bună menţinere a roţilor conducătoare pe direcţia de înaintare şi 
împiedică deraparea tracorului spre vale.

Art.171. – Este interzis cu desăvârşire ca întoarcerile la capete să se facă cu tractorul 
scos din viteză lucrând numai cu frânele, întrucât în acest caz nu se mai poate utiliza frâna 
de motor şi se pot produce accidente. În timpul întoarcerii se va scoate din viteză şi se vor 
schimba vitezele numai cu tractorul oprit.

Art.172. – În timpul transportului, pentru a preântâmpina accidentele, plugul va trebui 
să fie inversat, astfel ca trupiţele stânga să se găsescă în sus.

Art.173. – În locul destinat stocării plugurilor, acestea vor fi suspendate pe suporţi de 
lemn pentru protejare şi bine sprijinite pentru a nu se răsturna. 

LA LUCRĂRILE CU PLUGUL BALANSIER PENTRU DESFUNDAT

Art.174. – În timpul repausului,  plugul balansier remorcat se va sprijini pe una din 
trupiţe şi pe trenul de roţi.

Art.175.  – În timpul transportului, plugul balansier se va sprijini pe roţi şi prin bara de 
tracţiune pe tractorul de care este remorcat. Nu se admite nici o improvizaţie, întrucît plugul 
fiind  foarte  greu  se  pot  produce  accidente  cu  urmări  grave,  datorită  căderii  plugului  pe 
pământ în timpul mersului.

Art.176. – Pentru a evita agăţarea plugului de diferite obstacole sau denivelări,  în 
timpul transportului vârfurile trupiţei se vor retrage în interior şi se vor ataşa steguleţe roşii de 
avertizare la capetele cormanelor.

Art.177. –  În tipul  lucrului  este interzis  a se face demontări  pentru remedieri  sau 
reparaţii. Orice înlocuiri de piese sau subansamble importante se execută numai în atelierul 
mecanic.
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Art.178. – La repararea plugului balansier se rezeamă plugul pe trenul de roţi şi pe 
trupiţa la care se lucrează. În acestă situaţie se asigură plugul împotriva balansării în jurul 
trenului de roţi.

Art.179. – În cazul în care se lucrează la trenul de roţi sau la reductor, plugul se 
aşează pe capre rezistente şi se asigură împotriva răsturnării laterale.

Art.180. – Este interzis a se coborî sau a se urca pe plug în timpul deplasării. Pentru 
aceasta pe cadrul plugului se va aplica interdicţia, pe fond galben cu litere negre: ,,Urcarea 
sau coborârea în timpul mersului strict interzisă’’.
Art.181. –  Se  interzice  cu  desăvârşire  să  se lucreze cu plugul  balastier  fără  cabluri  de 
siguranţă sau cu cablurile  deteriorate şi  care nu mai  prezintă garanţie  în exploatare.  Pe 
cadru se va inscripţiona vizibil: 
,,Interzis să se lucreze fără cablu de siguranţă’’.

Art.182. – În timpul lucrului  este interzisă ocuparea scaunului de pe trupiţa opusă 
celei aflate în brazdă. Pe plug se va afla numai manipulantul, care trebuie să se aşeze numai 
pe scaunul de pe trupiţa aflată în brazdă.

Art.183. – Bascularea plugului se va face numai după ce manipulantul s-a aşezat în 
scaunul de pe trupiţa aflată în brazdă.

Art.184. – Periodic mecanicul agricol este obligat să verifice starea scaunelor şi a 
prinderii  lor  de  plug,  pentru  a  preîntâmpina  eventualele  accidentări  provocate  prin 
desprinderea  scaunului.  Pe  timp  rece  nu  se  va  lucra  cu  plugul  fără  folosirea  pernelor 
prevăzute pentru scaune.

Art.185. – În momentul balansării  şi la plecarea de pe loc, mecanicul agricol este 
obligat să anunţe prin diverse semnale pe manipulant sau persoanele din jur, pentru a evita 
accidentarea acestora. Este interzis să lucreze cu plugul oamenii care nu au fost instruiţi 
anterior cu privire la funcţionarea lui şi asupra regulilor de protecţie a muncii.

Art.186. – Pentru evitarea deteriorării plugului şi producerea de accidente în timpul 
şocurilor ce se produc la întâlnirea unor obstacole, este interzis a se lucra pe terenuri cu 
buturugi  sau rădăcini de pomi, care nu au fost în prealabil îndepărtate. În acest scop plugul 
se va exploata numai prin remorcare cu ajutorul bolţurilor de siguranţă crestate, prevăzute cu 
cablurile de siguranţă de - 6 mm.
                 În solurile uşoare se vor utiliza bolţurile de siguranţă pentru 6.000 kgf şi 8.000 kgf, 
iar în cele mijlocii peste 8.000 kgf, în funcţie de rezistenţa solului.

LA LUCRĂRILE CU SUBSOLIERUL

Art.187. –  Înainte de începerea lucrului  mecanicul  agricol  este obligat  să verifice 
amănuţit echiparea completă şi sigură a subsolierului.

Art.188. –  Cuplarea  şi  decuplarea  subsolierului  la  tractor  se  vor  face  de  către 
mecanicul agricol fără forţări şi bătăi puternice cu ciocanul,  pentru a se evita răsturnarea 
acestuia. Sculele folosite în acest scop vor fi în bună stare (bine fixate în mâner, fără muchii 
crăpate etc.) iar mecanicul agricol echipat cu ochelari de protecţie. Introducerea celor doi 
tiranţi  laterali  ai  tractorului  în  bolţurile  de  cuplare  va  fi  asigurată  cu  ajutorul  bolţurilor 
respective  şi a siguranţelor lor. După cuplare se va verifica dacă operaţia este efectuată 
corect  prin  ridicări  şi  coborâri  repetate  de  mai  multe  ori,  având  grijă  ca  în  apropierea 
subsolierului să nu se afle nici o persoană.

Art.189. – În timpul lucrului se vor urmări ca strângerea pieselor să fie corectă şi să 
nu se lucreze cu subsolierul incomplet, având grijă ca în apropierea lui  să nu se afle nici o 
persoană.

Art.190. – Repararea şi curăţirea subsolierului se vor face numai cu motorul oprit, cu 
subsolierul  scos din brazdă şi aşezat pe sol.

Art.191. – În timpul lucrului sau transportului se interzice cu desăvârşire aşezarea 
pe cadrul subsolierului a oricărei persoane sau a altor sarcini.

Art.192. – În timpul repausului, subsolierul se scoate din sol şi se aşează sprijinit pe 
talpa sa sau pe un loc plan.
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LA LUCRĂRILE CU GRAPELE, SAPELE ROATATIVE ŞI TĂVĂLUGII

Art. 193. – La grapele cu colţi, înainte de începerea lucrului, se verifică şi se asigură 
lungimea dispozitivelor de remorcare, strângerea clemelor de fixare a cablului.

Art.194. –  La cuplarea grapelor  la  pluguri,  cultivatoare  sau  discuitoare,  lungimea 
cablului de legătură va fi astfel aleasă, încât la întoarcerea agregatului grapa să nu urce pe 
maşina din faţă.

Art.195. – La manipularea grapelor cu discuri şi tăvălugilor,  dat fiind greutatea lor 
mare,  încărcarea şi  descărcarea în  şi  din  mijloacele  de transport,  se  va face numai  cu 
mijloace mecanizate de ridicat prevăzute cu lanţuri sau cabluri de prindere. Prinderea lanţului 
pentru încărcare sau descărcare se va face de personal autorizat. Încărcarea şi descărcarea 
maşinilor se vor face sub suparvegherea responsabililor locurilor de muncă.

Art.196. – Este interzis ca în timpul deplasării maşinilor în lucru să se execute lucrări 
de  reparaţii,  reglaje,  desfundări,  etc.,  aceste  operaţii  se  vor  executa  numai  cu  maşina 
decuplată de la tractor.

Art.197. – Curăţirea organelor active de la grapele cu discuri, desfundarea acestora, 
se va face cu unelte metalice suficient  de lungi  pentru a preîntâmpina rănirea celui  care 
desfundă discul.

Art.198. – Este interzisă întoarcerea agregatului tractor-grapă, cu discuri în poziţie de 
lucru; întoarcerea se va face după ce se ridică grapa cu ajutorul cilindrului de forţă.

Art.199. -  În  timpul  lucrului  nu se va admite intrarea  persoanelor  între tractor  şi 
maşina agricolă remorcată.

Art.200. – Se interzice trecerea persoanelor peste maşini.
Art.201. – Pentru transport grapa cu discuri se blochează în poziţia ridicat cu ajutorul 

bolţului cu mâner şi a manetei de reglare a trenului de rulare (roţile de transport).
Art.202. –  Pe terenurile  în  pantă,  se va evita coborârea tractorului  în agregat  cu 

grapa de discuri,  iar  utilizarea  acestui  agregat  se  va face numai  pe terenurile  cu  panta 
admisibilă.

Art.203. – Stocarea grapelor cu discuri se va face pe suporţi suficient de înalţi, pentru 
a se ridica anvelopele de pe sol şi cu bază mare de susţinere pentru a nu se răsturna.

Art.204. – La grapele cu discuri GD-6,4 şi GD-4,2 acţionate cu tractorul A 1800 este 
interzis accesul mecanicului  agricol sau al altor persoane între bateriile de discuri, atunci 
când instalaţia hidraulică este racordată la tractor şi când motorul tractorului funcţionează.

Art.  205. –  Când se execută  manevre de închidere  şi  deschidere  a  bateriilor  de 
discuri se interzice prezenţa oricărei persoane în zona de acţionare a acestora. 

Art.206. –  La executarea operaţiilor  de trecere a discurilor  în poziţie de lucru,  se 
interzice  prezenţa  oricărei  persoane  în  zona  trenului  de  transport.  Scoaterea  sau 
introducerea bolţurilor de blocare a poziţiei roţilor de la trenul de transport se va face numai 
din partea exterioară.

Art. 207. – Stocarea grapelor cu colţi reglabili se va face cu colţii către înăuntru şi în 
stive rezemate sigur,  pentru a nu se răstura peste muncitori.  În pauzele de lucru sau în 
timpul altor opriri grapele cu colţi reglabili se vor aşeza numai cu colţii în jos şi în locuri unde 
nu se circulă frecvent.

LA LUCRĂRILE  CU CULTIVATOARELE,  FREZELE ŞI  MAŞINILE DE MODELAT  
SOLUL

Art.208. – La manipularea maşinilor, la încărcare, descărcare sau montare, operaţiile 
se vor face supravegheat, pentru a preîntâmpina pericolul accidentării muncitorilor datorită 
greutăţii  maşinilor,  existenţei  organelor  active  ascuţite  şi  multiplelor  articulaţii  care  le 
alcătuiesc.

Art.209. – În timpul montării, cuplării şi reglării cultivatorului sau frezei şi la acţionarea 
cu dispozitivul hidraulic se vor anunţa persoanele care participă la montare.

Art.210. – La plecarea de pe loc mecanicul agricol este obligat să anunţe persoanele 
din jur.
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Art.211. – Pentru remedierea oricărei defecţiuni, se va opri motorul şi numai după ce 
priza de putere a fost decuplată se  va proceda la remediere.

Art.212. – Strângerea şuruburilor, controlul organelor active şi gresarea agregatului 
se fac numai cu motorul oprit şi cu organele active sprijinite pe sol.

Art.213. – Înainte de începerea lucrului cu freza se va controla strângerea şuruburilor 
de  fixare  a  organelor  active,  montarea  şi  asigurarea  cardanului,  montarea  corectă  a 
apărătorilor de protecţie de la cardan şi cea din spatele frezei.

Art.214. – Este interzisă trecerea printre tractor şi freză sau urcarea pe maşină în 
timpul mersului.
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4.2.4. REGULI DE PROTECŢIA MUNCII LA LUCRĂRILE DE SEMĂNAT, PLANTAT 
ŞI ÎNTREŢINEREA CULTURILOR  LA LUCRĂRILE CU SEMĂNĂTORI

LA LUCRĂRILE CU SEMĂNTORI
Art.215. – Maşinile de semănat se vor încredinţa numai persoanelor calificate care 

cunosc modul de lucru al întregii maşini şi care au făcut instructajul de protecţie a muncii.
Art.216. –  Înainte  de  începerea  lucrului  se  verifică  starea  tehnică  a  semănătorii, 

acordându-se atenţia deosebită triunghiului de tracţiune, îmbinărilor şi suporţilor de fixare a 
scândurilor pentru mânuitori şi a mânerelor de susţinere.

Art.217. – După cuplarea maşinii la tractor se va verifica dacă legătura între tractor şi 
maşină este corect făcută şi dacă tiranţii ridicătorului hidraulic sunt asiguraţi împotriva ieşirii 
de pe bolţurile maşinii.                  La maşinile acţionate de la priza de putere a tractorului se  
va  verifica  modul  de  fixare  a  cardanului,  asigurarea  contra  desfacerii  lui  şi  existenţa 
apărătorilor de protecţie, care trebuie să fie în bună stare şi bine fixate. La semănătorile SPC 
– 6 – 8 se va  verifica existenţa apărătorii de protecţie la exhaustor.

Art.218. – După cuplare, la executarea probelor de funcţionare a ridicării şi coborârii 
maşinii, se vor îndepărta din jurul maşinii toate persoanele străine.

Art.219. – Schimbarea poziţiei piciorului de sprijin al maşinii se va face numai după 
ce s-a blocat ridicătorul hidraulic al tractorului în poziţia ,,ridicat’’ pentru a preveni căderea 
bruscă a maşinii şi producerea accidentelor.

Art.220. – Înaintea transportului  sau începerii  lucrului  se va verifica dacă tractorul 
cabrează. Pentru înlăturarea cabrării,  în mod obligatoriu se vor monta la tractor greutăţile 
suplimentare la roţile din faţă sau suportul cu rezervele 
pentru lichid.

Art.221. – În timpul transportului, pentru prevenirea accidentelor, marcatoarele vor fi 
puse în poziţia de transport, aşezate vertical şi obligatoriu asigurate cu lanţ.

Art.222. –  Pentru  prevenirea  accidentelor  se  va controla  în  mod amănuţit  starea 
tehnică  a  ridicătorului  hidraulic  care  trebuie  să  lucreze  fără  să producă şocuri  în  timpul 
operaţiilor de ridicare sau coborâre.

Art.223. – Datorită greutăţii  mari  a semnătorilor  care au montate echipamente de 
administrat îngrăşăminte chimice, în vederea evitării cabrării tractorului se va face lestarea 
tractorului în faţă cu                         cca. 150 kg.

Art.224. – În timpul lucrului este interzis a se merge între tractor şi maşină, a sta pe 
bara suport, pe cadrul secţiilor de semănat sau pe lada de seminţe.

Art.225. – În timpul funcţionării maşinii este interzis a se executa ungerea, reglarea 
sau remedierea oricăror defecţiuni, acesta făcându-se numai cu motorul oprit şi cu priza de 
putere decuplată.

Art.226. –  La  semănătoarea  SPC  –  6  –  8  se  va  controla  ca  în  timpul  lucrului 
apărătoarea transmisiei  cu lanţ de la secţiile de semănat să fie corect montată, pentru a 
preveni ruperea sau blocarea lanţului de transmisie.

Art.227. – La întoarcerile  de la  capete se va acorda o atenţie  deosebită mânuirii 
marcatoarelor, având grijă ca la schimbarea poziţiei acestora să nu fie nici o persoană în 
apropiere, întrucât s-ar putea ca la ridicare sau la coborâre acestea să fie accidentate.

Art.228.- În timpul funcţionării este interzisă apropierea de transmisia cardanică atât 
în timpul lucrului cât şi atunci când tractorul stă pe loc.

Art.229. –  Pentru  prevenirea  accidentărilor  şi  în  special  la  ochi,  este  interzis  cu 
desăvârşire a sta în apropierea exhaustorului în timpul funcţionării lui, întrucât acesta poate 
refula cu viteză mare în exterior boabe care au dimensiunea mai mică decât orificiile discului 
distribuitor şi  care trec prin ele fiind antrenate de curentul de aer.

Art.230. – La coborârea de pe tractor se va evita sprijinirea mâinii  de exhaustorul 
semănătorii SPC – 6 – 8 deoarece paletele ventilatorului în funcţiune pot provoca accidente 
grave.
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Art.231. – Umplerea cutiilor sau a lăzilor de seminţe se va face la capetele parcelei 
pentru a evita transportul sacilor pe distanţe mari; în mod obligatoriu alimentarea se va face 
după ce tractorul a fost oprit, priza de putere decuplată şi maşina lăsată la sol.

Art.232. – Este interzis cu desăvârşire transportul oricăror greutăţi suplimentare, ca 
saci cu seminţe, persoane, etc. pe cadrul maşinii sau pe cadrul secţiilor de semănat, întrucât 
acestea  împiedică  buna  funcţionare  a  maşinii,  incomodează  în  cazul  semănătorii  pentru 
păioase pe mânuitori şi pot duce la accidente cu urmări grave.

Art.233. – În timpul lucrului este interzis a se umbla la mecanismul de distribuţie a 
lăzilor de seminţe în special la cilindrii distribuitori ai lăzilor principale întrucât există pericolul 
de accidentare prin prinderea şi strivirea degetelor sau mâinilor.

Art.234. –  În  timpul  funcţionării  maşinii  nu  este  admis  a  se  introduce  mâna  în 
sămânţa din lăzile sau cutiile de seminţe.

Art.235. La semănătorile SUP – 21, SUP – 48 este interzis ca în timpul mersului să 
se umble la cutia de viteze în scopul ungerii sau cuplării roţilor cu ajutorul manetelor.

Art.236. –  La  semănătorile  SPC  se  va  lucra  cu  deosebită  grijă  la  umplerea 
rezervorului cu lichid insecticid, acestea fiind uşor toxice. Se va evita intrarea în contact cu 
soluţia, în special la mâini, faţă şi căile respiratorii. Pentru acesta se va evita staţionarea în 
jurul  zonei  de pulverizare  a lichidului.  Pregătirea soluţiei  se  va face de către personalul 
instruit în acest scop şi care va purta echipament de protecţie adecvat.

Art.237. – Este interzis a se manevra robinetele pompei de către persoane cu halate 
largi şi mâneci nestrânse în jurul braţului, deoarece robinetele se găsesc în apropierea roţii 
de curea de pe arborele pompei de pe semănătoare.

Art.238. – Stocarea maşinilor  de semănat se va face în locuri  special  amenajate, 
suspendate pe suporţi cu bază mare de susţinere şi rezistenţă. Marcatoarele vor fi ridicate în 
poziţie verticală şi bine asigurate împotriva căderii.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE PLANTAT

Art.239. – Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a maşinii, dacă 
toate organele sunt bine asamblate, funcţionează normal şi toate apărătorile sunt în perfectă 
stare şi bine montate.

Art.240. –  Se verifică dacă cuplarea maşinii  la tractor  este bine realizată şi  dacă 
bolţurile  de  legătură,  de  prindere  a  tiranţilor  tractorului  la  cadrul  maşinii  sunt  asiguraţi 
corespunzător în locaşurile lor.

Art.241. –  La  maşina  de  plantat  răsaduri  pentru  prevenirea  accidentelor  se  vor 
respecta cu stricteţe următoarele reguli de protecţie a muncii:

a) muncitorii care deservesc fiecare secţie de plantat vor fi îmbrăcaţi cu salopete bine 
închise pe corp, la picioare şi la mâneci;

b) se interzice efectuarea curăţirii sau ungerii maşinii în timpul funcţionării;
c) se interzice cu desăvârţire atingera cu mâna a organelor în mişcare;
d) se interzice a se circula cu maşina în poziţie de lucru pe drumuri;
e) la întoarcerile la capete, lucrătorii care deservesc secţiile vor coborî de pe maşină.
Art.242. –  În  timpul  lucrului,  periodic  şi  cu  maşina  oprită,  se  va  face  verificarea 

amănuţită  a modului  de  fixare  a scaunelor  de la  fiecare secţie  şi  se va remedia  pe loc 
defectele constatate.

Art.243. - Pe maşinile de plantat răsaduri nu vor putea lucra decât persoanele care 
deservesc  secţiile  maşinii  şi  care au fost  instruite  asupra  modului  de lucru  al  maşinii  şi 
asupra regulilor de securitate a muncii.

Art.244. – La maşina de plantat cartofi se vor respecta cu stricteţe următoarele reguli 
de tehnica securităţii muncii:

a) maşina de plantat cartofi poate lucra pe terenurile în pantă până la 14° (dacă este 
echipată pentru plantarea pe două rânduri) şi până la 8° (dacă este echipată pentru patru 
rânduri); 

b) pe terenurile în pantă, cu înclinaţia maximă stabilită, se va lucra cu viteza cea mai 
mică, acordându-se o atenţie deosebită fixării cât mai strânse a tiranţilor laterali ai instalaţiei 
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hidraulice a tractorului, pentru a limita depăşirile laterale ale maşinii care ar putea provoca 
răsturnarea tractorului;

c) fiind o maşină purtată este interzis ca în timpul lucrului să se transporte persoane 
pe maşină;

d) alimentarea maşinii cu cartofi se face numai atunci când tractorul este oprit, scos 
din viteză şi maşina este aşezată pe sol;

e) este interzis ca pe maşină să se transporte saci sau coşuri de cartofi.
Art.245. - Gresarea, curăţirea sau remedirea defecţiunilor ivite în timpul lucrului se 

vor executa numai cu motorul oprit şi cu maşina aşezată pe sol. 
Art.246. – În cazul când pentru acoperirea rândurilor cu pământ se întrebuinţează 

discuri  şi  acestea nu sunt  suficient  de înclinate,  nu se va  mări  înclinarea  acestora  prin 
apăsarea cu piciorul în timpul mersului, deoarece se poate produce accidentarea celui care 
face această operaţie. Pentru reglare se opreşte tractorul, se scoate din viteză şi apoi se 
reglează înclinarea discurilor respective.

Art.247. –  În  timpul  transportului  paralelogramele  brăzdarelor  de  acoperire  cu 
pământ, posterioare, se ridică şi se asigură cu o tijă de siguranţă, introducând-o pe axul 
ramei inferioare a paralelogramului de susţinere. Pentru acestă operaţie se slăbeşte şurubul 
resortului de întindere al paralelogramului mediu, pentru a nu împiedica asiguararea .

Art.248. –  Repararea maşinii  de  plantat  se face numai  aşezată  pe sol  sau pe o 
platformă şi bine sprijinită pentru a nu se răsturna pe muncitori.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE ÎNTREŢINEREA CULTURILOR

Art.249. –  La  executarea  mecanizată  a  lucrărilor  de  întreţinere  cu  grape,  sape 
rotative  şi  cultivatoare,  se interzice  urcarea şi  coborârea în  timpul  lucrului  a  mecanicilor 
agricoli şi de pe agregate.

Art.250. – Lestarea agregatelor, când este cazul, se va face cu saci de pământ, fiind 
interzisă urcarea de persoane care să substituie elementele de lestare.

Art.251. –  În  timpul  schimbului  de  lucru  efectuarea  anumitor  intervenţii  pentru 
remedieri sau schimbarea anumitor organe active deteriorate se va face numai cu agregatul 
şi motorul tractorului oprit şi maşina agricolă coborâtă pe sol,  nefiind permisă lăsarea pe 
ridicătorul hidraulic.

Art.252. – După pauze, la reluarea lucrului, formaţia va fi supravegheată ca pornirea 
agregatelor să se facă după ce se va verifica că  fiecare mecanizator se găseşte la locul de 
conducere al agregatului  şi nu există pericolul accidentării vreunei persoane neatente aflată 
în jurul agregatelor.
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4.2.5.  REGULI  DE  TEHNICA  SECURITĂŢII  MUNCII  LA  LUCRĂRILE  DE 
FERTILIZARE A SOLULUI ŞI AMENDARE

Art.253. –  Substanţele  chimice  folosite  la  fertilizarea  solului  în  anumite  situaţii 
prezintă pericol  de îmbolnăvire a muncitorilor  care le  manipulează,  precum şi  pericol  de 
explozie. Pentru a preîntâmpinarea acestor pericole este necesar ca personalul muncitor să 
cunoască şi să aplice măsurile de protecţie specifice.

Art.254. – La manipularea îngrăşămintelor chimice şi amendamentelor, descărcarea 
din vagoane, încărcarea în mijloacele de transport, descărcarea la sectoarele de chimizare 
din  unităţi,  la  mărunţirea  acestora  în  cazul  aglomerării,  muncitorii  vor  fi  instruiţi  să-şi 
protejeze ochii cu ochelari de protecţie, să poarte mască de protecţie şi să lucreze cu spatele 
îm bătaia vântului, evitându-se îmbolnăvirea ochilor şi căilor respiratorii.

Art.255. – Azotatul  de amoniu fiind o substanţă care în anumite condiţii  se poate 
descompune dând naştere la explozii violente, pregătirea pentru încorporare se va face fără 
şocuri care pot declanşa asemenea reacţii.

Art.256. – Nu este permis ca azotatul de amoniu să vină în contact cu substanţe 
organice, uleiuri, cărbuni, pirită, sulf, acizi, pulberi metalice şi alte substanţe care pot provoca 
descompunerea şi explozia.

Art.257. – Pentru a preîntâmpina aprinderea azotatului de amoniu vărsat, sacii rupţi 
se  vor  depozita  în  lăzi  acoperite  sau  alte  adăposturi  corespunzătoare,  interzicându-se 
fumatul, folosirea lămpilor deschise şi sudarea, în locurile de păstrare şi pregătire a acestuia.

- ATENŢIE!! ESTE INTERZISĂ SUDAREA SAU ÎNCĂLZIREA PIESELOR DE LA 
MAŞINILE DE DISTRIBUŢIE AZOTAT DE AMONIU – PERICOL DE EXPLOZIE

Art.258. –  Sectoarele de chimizare si  şeful  CTS-ului  vor verifica starea tehnică a 
utilajelor,  urmărind  echiparea  cu  apărătorile  de  protecţie  la  transmisiile  cardanice  şi  la 
angrenaje, fiind interzisă introducerea în lucru a maşinilor fără apărători de protecţie.

Art.259. – În timpul lucrului, mecanicul agricol trebuie să poarte ochelari de protecţie, 
iar muncitorii manipulanţi să poarte mănuşi de cauciuc, salopete bine închise şi strânse pe 
corp şi capul acoperit.

Art.260. – În timpul lucrului se interzice reglarea, ungerea sau repararea maşinilor 
pentru administrat îngrăşăminte. Acestea se vor executa numai cu motorul oprit şi cu priza 
de putere decuplată de la tractor.

Art.261. – Pentru prevenirea accidentelor datorate aruncării materialului administrat, 
este interzisă staţionarea persoanelor în raza de acţiune a organelor de distribuţie, care vor fi 
reglate să nu împrăştie materialul către tractor.

Art.262. –În  lucru  şi  în  transport  este  interzis  a  se  transporta  persoane  pe 
încărcătură, atât la MA-3,5 cât şi la MIG-5.

Art.263. – La maşinile MIG-5, care în anumite situaţii se încarcă cu gunoi de grajd de 
la platformele din prejma fermelor zootehnice, se interzice apropierea copiilor sau al altor 
persoane de maşină.

Art.264. – În cazul apariţiei unor defecţiuni la transmisiile maşinii acestea se execută 
cu  motorul  oprit  şi  apoi  se  verifică  montarea  apărătorilor  de  protecţie,  neadmiţându-se 
introducerea lor în lucru decât cu apărătorile montate corespunzător.

Art.265. –  După  terminarea  lucrului  toţi  muncitorii  care  au  lucrat  cu  maşinile  de 
împrăştiat îngrăşăminte şi au venit în contact cu acestea, trebuie să se spele bine cu apă şi 
săpun pe mâini şi faţă.
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LA MAŞINILE PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR

Art.266. - În timpul executării lucrărilor de protecţie a plantelor se vor aplica regulile 
pentru folosirea pesticidelor.

Art.267. –  Manipularea maşinilor,  aparatelor  de stropit  şi  prăfuit  cu pesticide este 
interzisă persoanelor care nu au fost examinate medical, nu au fost instruite, nu fac parte din 
echipele organizate pentru stropit şi prăfuit şi nu sunt doate cu echipamentul de protecţie 
prevăzut pentru acest fel de operaţiuni.

Art.268.  – Înainte de începerea lucrului cu maşinile de stropit şi prăfuit se va verifica 
dacă:

a) suprafaţa maşinii este curată;
b) scurgerile sa supurările de lichid sau praf au fost remediate;
c) maşinile funcţionează normal şi au fost verificate de organele de specialitate;
d)  maşinile  cu  presiune  până  la  două  atmosfere  sunt  prevăzute  cu  ventile  de 

siguranţă, iar cele cu presiune mai mare de 3 atmosfere au manometru de presiune în bună 
stare de funcţionare.

Art.269. – În timpul funcţionării maşinilor pentru probe este interzis muncitorilor:
a) să mănânce, să bea sau să fumeze;
b) să demonteze piesele din circuitul de refulare a lichidului, atunci când manometrul 

indică existenţa presiunii in instalaţie;
c) să deşurubeze duze sau să se desfacă  coliere dacă robinetele nu sunt închise;
d) să desfunde lăncile şi duzele pulverizatoare prin suflarea aerului cu gura.
Art.270. – În timpul lucrului, în afară de cele specificate mai sus se recomandă:
a)  nu se se  folosesc  maşini  şi  aparate  fără  manometru  sau  cu  furtunuri  sau  tije 

defecte, sparte sau cu fisuri care pot împroşca soluţia de stropit;
b) nu se admite dereglarea regulatorului  de presiune pentru a crea suprapresiuni, 

deoarece aceasta poate provoca explozii;
c) nu se transportă mai multe persoane decât numărul de scaune fixate pe maşină.
Art.271. – Aparatele şi maşinile de stropit şi prăfuit vor fi conduse în aşa fel, încât 

soluţia sau praful să fie îndreptate în direcţia vântului, iar muncitorul să aibă vântul în spate. 
Când pe aceeaşi suprafaţă lucrează mai multe maşini, acestea se vor repartiza pe diagonala 
terenului de lucru, pentru ca substanţele pulverizate să nu pătrundă în zona vecină.

Art.272. –  La  combaterea dăunătorilor  şi  bolilor  cu  avionul  se  va evita  circulaţia 
persoanelor sau zborul prin norul de insecticide; pilotul de zbor nu se va folosi la încărcarea 
substanţelor.

Art.273. –  În  timpul  repausului  sau  după  terminarea  lucrului  se  vor  respecta 
următoarele reguli:

a) maşinile şi aparatele cu rezervoarele încărcate nu se vor lăsa în soare pentru a se 
evita exploziile prin dilatarea lichidului.

b)  maşinile,  aparatele,  recipientele  şi  ustensilele  se  vor  curăţa  şi  spăla,  se  vor 
depozita şi parca cu grijă sub supraveghere, în locuri bine stabilite,  ferite de contactul cu 
oameni şi animale, iar hainele de protecţie vor fi predate la magazie şi periodic spălate.

Art.274. – După terminarea lucrului vasele folosite pentru prepararea şi manipularea 
substanţelor  vor  fi  bine  spălate  şi  adăpostite  pentru  a  nu  fi  folosite  în  alte  scopuri,  iar 
muncitorii în mod obligatoriu îşi vor spăla cu apă şi săpun mâinile faţa şi gâtul. Este indicat 
sa-şi clătească faţa şi gura cu apă.

Art.275.  – Repararea maşinilor şi aparatelor de stropit şi prăfuit se va executa numai 
după ce s-a redus presiunea la zero,  s-a executat  golirea şi  curăţirea lor.  Este interzisă 
folosirea focului deschis la repararea maşinilor, până nu s-a efectuat degresarea şi curăţarea 
corectă a pieselor şi în special a recipienţilor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR, ÎN CAZUL INTOXICAŢIILOR CU INSECTOFUNGICIDE

Art.276. – Numărul substanţelor folosite contra dăunătorilor este foarte mare. Cele 
mai  importante  sunt:  organofosforite(parathion,  malathion,  etc.)  hidrocarburi  clasate 
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(DDTHCH aldrin   ,etc)  bromură de metil,  arseniat  de plumb,  monofluoroacetat  de sodiu, 
warforină, etc.
                 Intoxicaţiile cu hidrocarburi clorate se pot produce datorită absorbţiei substanţei 
prin piele prin respiraţie sau prin aparatul digestiv.  Intoxicaţiile acute se produc accidental. 
Primele semne sunt: dureri de cap, greaţă şi vărsături, iritare, nervozitate, insomnie, pierdere 
de greutate. Apar tremurături în tot corpul precum şi îmbolnăviri ale ficatului şi rinichilor.

Art.277. – În caz de intoxicaţie se îndepărtează bonavul de la locul de muncă, i se 
scot hainele, i se spală faţa şi mâinile şi se cheamă medicul.
                  În caz de intoxicaţie cu organofosforate, bolnavul se scoate la aer curat, i se 
spală tot corpul şi i se face respiraţie artificială. Se cheamă de urgenţă medicul.                 
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4.2.6. REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII LA LUCRĂRILE DE RECOLTAT

LA LUCRĂRILE DE COSIT

Art.278.  – Înainte de începerea lucrului cu cositoarea sau cu vindroverul, dat fiind 
condiţiile  speciale  de  lucru,  se  va  face  recunoaşterea  terenului,  marcându-se  cu  plăci 
avertizoare, locurile şi obiectele periculoase cu buturugi, pietre mari, gropi, şanţuri, etc. ce ar 
provoca deteriorarea maşinii şi accidente.

Art.279.  – Este interzisă urcarea pe agregat în timpul lucrului a oricărei persoane.
Art.280. – Pentru preîntâmpinarea accidentelor datorită neatenţiei, mecanicul agricol 

va purta la lucrările cu cositoarea, haine strânse pe corp, bine închise pentru a nu fi agăţate 
de organele în mişcare.

Art.281. – Înainte de începerea lucrului se va verifica dacă cositoarea este în stare 
bună de funcţionare şi este bine montată pe tractor.

Art.282. – Se va verifica cu atenţie dacă apărătorile sunt montate pe maşină, bine 
fixate şi în bună stare.

Art.283. – Se va verifica dacă dispozitivele de siguranţă sunt bine reglate şi dacă 
funcţionează corect.

Art.284. – Înainte de pornirea motorului tractorului se va verifica dacă priza de putere 
este decuplată şi maneta cutiei de viteză a tractorului este pe liber (la punctul zero).

Art.285. – Înainte de punere în funcţiune a cositorii, persoanele din jurul maşinii vor fi 
îndepărtate şi prevenite asupra pericolului de accidentare.

Art.286. –  În  timpul  lucrului  cu  agregatul  de  cosit,  este  interzis  cu  desăvârşire, 
oricărei persoane, a trece prin faţa aparatului de tăiere. La cositorile rotative nu se admite 
staţionarea persoanelor atât în faţa cât şi în spatele tobelor de cuţite.

Art.287. – În timpul funcţionării agregatului este interzis a se executa ungerea sau 
reglarea  acestuia.  Pentru  executarea  remedierilor,  înainte  de  a  coborî  de  pe  tractor, 
mecanicul agricol va opri motorul şi  va decupla priza de putere.

Art.288. – Este interzis a se urca sau coborî de pe tractor în timpul mersului.
Art.289. – Pentru a evita accidentele, şuruburile de fixare a cositorii pe tractor se vor 

controla şi se vor strânge dacă este necesar.
Art.290. – Nu se va permite staţionarea persoanelor în raza de acţiune a aparatului 

de tăiere, atunci când se execută ridicarea sau coborârea acestuia.
Art.291. – Ridicarea aparatului de tăiere în poziţie de transport se va face lent pentru 

a nu produce accidentarea mâinilor; după ridicarea completă a aparatului de tăiere în poziţie 
de  transport,  acesta  se va asigura  cu tija  respectivă,  pentru  a  nu  se desface în  timpul 
transportului.

Art.292. – În cazul înfundării aparatului de tăiere se va opri tractorul, se va decupla 
priza de putere şi se va curăţi cuţitul cu un obiect de lemn. Operaţia de curăţire nu se va face 
niciodată prin faţa aparatului de tăiere, ci numai prin spatele lui.

Art.293. – Pe timpul stocării cositorii, aparatul de tăiere va fi protejat cu o apărătoare 
din scândură pentru a preveni accidentele ce le-ar putea provoca lamele cuţitului şi degetele.

Art.294.- Vindroverul  autopropulsat  E-302 va fi  deservit  numai de un mecanizator 
care a fost  pregătit  în acest  scop şi  are permis de conducere  pentru utilaje  agricole pe 
drumurile  publice.  Înaintea  fiecărei  campanii  agricole  va  fi  reinstruit  asupra  normelor  de 
protecţia muncii.

Art.295. – Înainte de punere în funcţiune, mecanizatorul va verifica dacă capetele 
sunt închise, apăratorile de protecţie sunt montate şi complete. Se va verifica ca în jurul  
maşinii să nu fie persoane străine, se va claxona şi numai după aceea se va porni motorul.

388



Art.296. – Motorul vindroverului se va porni numai cu aparatul de tăiere decuplat şi 
maneta schimbătorului de viteză pe poziţia zero.

Art.297. – Locul mecanizatorului  este locul lui de muncă, prezenţa altor persoane 
este interzisă.

Art.298. – Deplasarea vindroverului autopropulsat E-301(302) pe drumurile publice 
se va face numai cu paltforma de cosit montată pe căruciorul de transport T 939/01.

Art.299. –  La  motocositoarea  ,,Carpatina’’,  la  pornire  şi  în  timpul  funcţionării 
motorului, muncitorul va purta îmbrăcămintea bine strânsă pe corp, deoarece şaiba are o 
tăietură pentru agăţarea sforii de pornire, care poate prinde şi răsuci îmbrăcămintea purtată 
neglijent sau lejer.

Art.300. – Orice reglaj, reparaţii, strângeri de şuruburi la motocositoare se vor face 
numai cu aparatul  de tăiere decuplat  şi  motorul  oprit.  Totdeauna se vor decupla vitezele 
înainte de a opri motorul. În cazul când motorul s-a oprit accidental, scoaterea din viteză se 
va face imediat.

Art.301. –  Înaintea  pornirii  motorului  se  va  verifica  neapărat  dacă  vitezele  sunt 
decuplate. Nu este admisă funcţionarea motorului cu regulatorul de turaţie scos din funcţiune 
sau  dereglat;  aceasta  poate  duce  la  supraturarea  motorului,  deci  la  distrugerea  lui  şi 
accidentarea celor din jur.

Art.302. – La pornirea motorului, muncitorul va înfăşura  corect sfoara de pornire pe 
şaibă,astfel ca ea să se poată desprinde după desfăşurare.

Art.303. – Prinderea sforii de pornire se va face de mânerul de lemn cu care trebuie 
să fie prevăzută, find interzisă înfăşurare sforii pe mână.

Art.304. – Pentru buna funcţionare a motocositorii şi pentrru a evitarea accidentelor 
nu se va porni niciodată motocositoarea fără apărătoarea pârghiilor.

Art.305. – La operaţiile de încărcare şi descărcare a motocositorii în camion, remorcă 
sau căruţă, se va avea grijă ca apărătoarea de protecţie a aparatului de tăiere să fie montată 
şi se va evita prinderea cu mâna a organelor tăioase şi ascuţite ale motocositorii (cuţit, lame, 
contarcuţit, degete,etc.).

Art.306. – Pentru a evita pericolul de foc, se va interzice apropierea de motocositoare 
cu flacără deschisă, piese incandescente, aparat de sudură  în  funcţiune şi tot ce poate 
apride  benzina  din  rezervor,  carburator,  respectiv  benzina  ce  se  prelinge,  eventual,  la 
alimentare. În acelaşi scop se va evita vărsarea benzinei pe motor în timpul alimentării, în 
timpul urcării  sau coborârii  motocositorii  în mijlocul de transport, avându-se grijă ca după 
aceste operaţii toate scurgerile de benzină să fie  bine înlăturate.

Art.307. – Avându-se în vedere că ţeava de eşapament se înfierbântă puternic în 
timpul funcţionării îndelugate, se va feri de scurgeri de combustibil, care aprinzându-se pot 
provoca incendierea maşinii.

Art.308. – La reglarea carburatorului,  muncitorul va avea grijă să nu se atingă cu 
mâna de ţeava de eşapament pentru a nu-şi provoca arsuri grave la braţe.

Art.309. –  Pe  perioada  stocării,  motocositoarea  se  depozitează  în  spaţii  îmchise 
destinate acestui scop. Pentru prevenirea accidentelor şi a incendiilor, aparatul de tăiere va fi 
protejat cu apărătoarea de tablă sau cu o scândură, iar rezervorul şi carburatorul vor fi golite 
de benzină.

LA LUCRĂRILE DE RECOLTA FURAJE CU COMBINE SPECIALIZATE

Art.310. – Personalul care exploatează, întreţine şi repară combinele autopropulsate 
sau  tractate  pentru  recoltat  furaje  CAF,  E  280,  CSU,  CRF  etc.  trebuie  să  fie  calificat 
corespunzător, să cunoască bine aceste maşini şi să participe la instructajele de cunoaştere 
a normelor de tehnica securităţii.

Art.311. – Înainte de începerea lucrului se vor face o serie de verificări privind modul 
de echipare a combinei astfel:

- dacă combina este în bună stare şi reglată corespunzător conform conform stării 
lanului şi condiţiilor specifice locale;

- dacă toate apărătorile de protecţie a combinelor sunt montate la locul lor, sunt în 
stare tehnică corespunzătoare şi vopsite în culoare galbenă.
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Art.312. –  La  începerea  lucrului,  cuplarea  motorului  şi  a  organelor  funcţionale  a 
combinelor se face după ce s-a asigurat că nimeni nu se află în apropierea mecanismelor în 
mişcare şi după ce s-a făcut avertizare sonoră.

Art.313. – Este interzis să se cureţe, regleze sau repare combinele, cu motorul în 
funcţiune, fiind exceptate reglajele care se pot face numai cu combina în funcţiune, cum este 
cazul reglajului supapelor instalaţiei hidraulice.

Art.314. – Este interzis a se urca şi coborî de pe maşină în timpul lucrului.
Art.315. – La manevrarea hederului nu se va staţiona sub această parte a combinei 

şi nici în imediată apropiere.
Art.316. – În timpul lucrului combinierul este obligat ca pe platforma de conducere a 

agregatului  să  examineze  cu  atenţie  traseul  deplasării  în  scopul  evitării  eventualelor 
obstacole.

Art.317. –  Pentru  evitarea  unor  accidente  grave,  în  timpul  exploatării  combinelor 
trebuie respectate cu stricteţe următoarele măsuri de protecţie.

- nimeni nu are voie să stea sau să se deplaseze în  faţa combinelor de recoltat 
furaje;

- combinierul  nu  se  va  ridica  de  pe  scaunul  combinelor  în  timpul  deplasării 
acesteia;

- este interzis să se transporte persoane şi materiale pe platformele de conducere 
sau pe oricare alt loc al maşinii;

- pentru  deplasarea  combinei  pe  drumurile  publice,  combinierul  va  trebui  să 
posede permis de conducere corespunzător;

- combinierul nu va părăsi platforma de conducere a combinei decât după oprirea 
motorului, blocarea frânei de parcare şi scoaterea cheii din contact.

Art.318. –  Dacă în timpul  lucrului,  mecanismele  de alimentare ale combinelor  se 
înfundă, se opreşte maşina, se pune la punctul neutru schimbătorul de viteze, se inversează 
sensul mecanismului de alimentare şi se lasă să funcţioneze combina pe loc până se elimină 
înfundarea.

Art.319. –  Este  cu  desăvârşire  interzisă  desfundarea  combinelor  cu  mâinile  şi 
picioarele, cu motorul în funcţiune, deoarece se creează pericol iminent de accidentare a 
celui care execută asemenea operaţiuni. De asemenea, reglarea coşului şi a deflectorului la 
combina CSU se va executa cu motorul oprit.

Art.320. – Este interzisă urcarea persoanelor în remorcă cu material tocat şi trecerea 
sau staţionarea în faţa jetului format de tocătură.

Art.321. – La ascuţirea cuţitelor se vor folosi ochelari de protecţie şi se vor respecta 
cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii referitoare la operaţiile de polizat.

Art.322. – Deplasarea combinei pe drumurile publice se va face cu autorizaţie de 
gabarit depăşit şi se va interzice ataşarea remorcii de combină.

Art.323 – La lucrările sub LEA se vor respecta prevederile de la articolele 63-68.
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4.2.7.  REGULI  DE  PROTECŢIA  MUNCII  LA  LUCRĂRILE  DE  RECOLTARE  A 
CEREALELOR PĂIASE CU COMBINELE

Art. 324 – Personalul care expoloatează, întreţine şi repară combina autopropulsată 
pentru recoltarea cerealelor trebuie să fie calificat corespunzător, să cunoască bine aceste 
maşini şi să participe la instructajele de cunoaştere a normelor de tehnica securităţii.

Art.325. – Înainte de începerea lucrului se fac următoarele verificări:
- dacă combina este în bună stare şi reglată potrivit culturii care se recoltează şi 

condiţiilor specifice în lan;
- dacă toate apărătorile de protecţie sunt montate la locurile lor şi sunt vopsite în 

culoare galbenă. În mod special se va urmări existenţa grilei de la şnecul de 
uniformizare  din  buncărul  de  boabe  şi  grila  de  la  şnecul  de  descărcare  a 
buncărului.

Art.326. – Cuplarea motorului şi a organelor în funcţionare ale combinei se face după 
ce s-a asigurat că nimeni nu se află în zona de acţiune a mecanismelor în mişcare şi după 
avertizarea sonoră cu claxonul.

Art.327. –  Este  interzis  să se cureţe,  regleze sau repare combina cu motorul  în 
funcţiune, cu excepţia reglajelor care se pot face numai cu combina în funcţiune; reglajul 
turaţiei  ventilatorului  principal,  bătătorului,  rabotorului  şi  reglajul  supapelor  instalaţiei 
hidraulice.

Art.328. – Este interzis a se urca şi coborâ de pe maşină în timpul mersului chiar şi  
pe scara de serviciu.

Art.329. – Este interzis a intra în interiorul  cabinei  sau în buncărul  acesteia când 
motorul este în funcţiune.

Art.330. – La manevrarea hederului este interzis oricărei persoane să se stea sub 
acesta sau în imediata apropiere.

Art.331. – În timpul lucrului, combinierul este obligat să examineze cu atenţie traseul 
pentru  a  evita  orice  obstacol,  iar  locurile  periculoase  să  fie  marcate  vizibil  înainte  de 
începerea lucrului.

Art.332. –  Pentru  a  evitarea  unor  accidente  grave  nu  se  va  demonta  piuliţa 
variatorului de pe axul bătătorului, fără ca în prealabil să se blocheze resortul respectiv cu 
şuruburile M 12X402 ale extractorului, care trebuie să  se găsească obligatoriu în lada cu 
scule şi accesorii.

Art.333. – Pentru centrarea melcului de descărcare a buncărului nu se va introduce 
mâna în jgheabul înclinat (rabatabil) şi cel fix de pe buncăr – fiind în pericol de accidentare.

Art.334. – Combinierul nu se va ridica de pe scaun în timpul deplasării combinei.
Art.335. –  Este  interzis  transportul  de  persoane  şi  materiale  pe  platforma  de 

conducere sau pe oricare alt loc al combinei.
Art.336. – Pentru deplasarea combinei pe drumurile publice combinierul trebuie să 

posede permis de conducere corespunzător.
Art.337. –  Combina va fi  echipată  şi  nu va lucra  în lan fără  extinctor  încărcat  şi 

montat la locul stabilit.
Art.338. – Combinierul nu va părăsi platforma de conducere a combinei decât după 

oprirea motorului, blocarea frânei şi scoaterea cheii de contact.
Art.339. – Nu se va regla întinderea curelelor trapeizodale 45X2750 de la variatorul 

de tracţiune,  acţionând asupra întinzătorului, deoarece se produc accidente şi avarii foarte 
grave prin spargerea discurilor, ruperea curelelor etc.

Art.340. –  Este  interzis  a  se  lucra  cu  combina  la  care   nu  sunt  montate  barele 
suplimentare de protecţie de la platforma de comandă.
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Art.341. – Deplasarea combinelor pe drumurile publice se va face cu viteze de până 
la 20km/h, iar combina va fi echipată cu lampă cu girofar cu lumina galbenă.

Art.342. – Combinele vor lucra în formaţii de lucru conduse de un şef de formaţie, 
care va supraveghea în tot timpul schimbului de lucru comportarea combinelor şi împreună 
cu mecanicul de întreţinere vor interveni la depanare, ajutând combinierii ori de câte ori este 
cazul.

Art.343. – La lucrările sub LEA se vor respecta prevederile art. 63-68.
Art.344. –  După  efectuarea  intervenţiilor  în  câmp  la  combine,  acestea  nu  vor  fi 

repuse în lucru decât după echiparea cu toate apărătorile de protecţie.
Art.345. – Pentru prevenirea electrocutărilor pe timpul transportului pe căile ferate 

electrificate, combinele vor fi echipate cu dispozitive electrice tranzistorizate de avertizare la 
uracarea persoanelor  pe combină,  asupra  pericolului  de electrocutare prin  pătrundere în 
zona de influenţă a câmpului.

Art.346. – În timpul transportului pe calea ferată se interzice accesul persoanelor pe 
platformele sau în vagoanele în care se transportă combina, inclusiv a combainierilor.

Art.347. – În timpul lucrului în câmp sub liniile electrice aeriene nu se vor efectua 
opriri sub linii şi nu se va admite urcarea pe combină a combainierului sau altor persoane, 
deoarece  se  intră  în  zona  electromagnetică  a  reţelei  şi  se  produc  accidente  prin 
electrocutare.

Art.348. – Înainte de începerea campaniei  de recoltare şi  la începerea lucrului  în 
tarlalele traversate de reţele electrice aeriene de înaltă tensiune se va face un instructaj 
temeinic, insistându-se asupra pericolului de electrocutare în cazul urcării pe combina oprită 
sub asemenea reţele.

Art.349. – Mutarea combinelor de la o parcelă la alta şi mai ales de la o localitate la 
alta se va face în formaţii  constituite şi conduse de şeful formaţiei, care va supraveghea 
coloana, va cerceta locurile periculoase şi sarcina podurilor sau podeţelor, care traversează 
anumite obstacole naturale.

Art.350. – La recoltarea pe pante a cerealelor păioase se vor folosi combine CP-12, 
care pot lucra fără pericol pe pante până la 5°.

Art.351. –  Manevrele  de  înclinare  a  combinei  CP-12  se  vor  face  numai  după 
asigurarea  că  sub  combină  sau  lângă  aceasta  nu  există  persoane  care  ar  putea  fi 
accidentate în eventualitatea unor manevre greşite.

LA LUCRĂRILE DE RECOLTAT PORUMB CU COMBINELE AUTOPROPULSATE 
ŞI TRACTATE

Art.352. – Mecanicii agricoli repartizaţi să lucreze cu combinele de recoltat porumb 
vor fi instruiţi înainte de începerea campaniei şi testaţi asupra cunoaşterii în cele mai mici 
amănunte a funcţionării reglajelor şi performanţelor maşinii în condiţiile concrete de pe teren.

Art.353. – În timpul instruirii se va pune un accent deosebit pe cunoaşterea locurilor 
periculoase la ansamblurile maşinii, efectuîndu-se demonstraţii practice asupra  modului de 
a interveni la acestea fără pericol de accidentare.

Art.354. – Transportul combinelor la parcelele de lucru se va face după verificarea 
amănuţită  a  sistemelor  de  direcţie,  rulare,  frânare,  semnalizare  şi  iluminat.  Viteza  de 
deplasare va fi aleasă în funcţie de starea drumurilor, intensitatea traficului, dar nu va depăşi 
20 km/h. Cilindrii de ridicare a culegătorului CS-4 vor fi asiguraţi pe timpul transportului.

Art.355. –  Înainte de încetarea lucrului,  combainerul  şi  şeful  formaţiei  vor verifica 
următoarele:

- echiparea  combinei  cu  toate  apărătorile  de  protecţie  din  dotare,  care  vor  fi 
vopsite în culoare galbenă, bine fixate la subansamblurile periculoase şi în stare 
tehnică corespunzătoare.  Nu se admite  intrarea  în  lucru  a  combinei  dacă o 
singură  apărătoare  este lipsă,  iar  orice  defecţiune constatată  la  apărători  se 
remediază înainte de începerea lucrului; şeful CTS-ului sau al formaţiei de lucru 
vor face menţiunea în ,,Ordinul de lucru’’ că toate apărătorile sunt în perfectă 
stare şi că mecanicul agricol a fost instruit.
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- inscripţionările de restricţie ,, Nu reglaţi şi nu ungeţi maşina în funcţiune’’ să 
fie aplicate la locuri vizibile, pe părţile laterale ale combinei, precum şi emblema 
ISTIS;

- existenţa  dispozitivului  de  avertizare  pentru  combinele  care  se transportă  cu 
trenul  pe  linii  ferate  electrificate,  pentru  atenţionarea  pătrunderii  în  câmpul 
electromagnetic al LEA;

- se va verifica dacă toţi combainierii şi personalul de deservire cunosc pericolul 
de electrocutare în caz că se urcă pe combine în gările cu linii de cale ferată, 
precum şi măsurile de prevenire pentru aceste situaţii;

- se verifică şi se asigură pornirea automată a combinei pentru a se putea opri şi 
porni ori de câte ori este nevoie.

Art.356. –  În  timpul  schimbului  de  lucru,  mecanicii  agricoli  vor  fi  îmbrăcaţi  cu 
echipamentul de lucru, ajustat pe corp şi încheiat srâns la mâneci, iar pentru sezonul rece 
îmbrăcămintea suplimentară va fi purtată sub salopetă.

Art.357. – Se verifică şi se elimină eventualele scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi, se 
verifică starea tehnică a echipamentului de stins incendii şi se asigură menţinerea acestora 
în permanentă stare de funcţionare.

Art.358. – În timpul lucrului, combainerul şi şeful formaţiei de lucru vor lua măsuri ca 
punerea în funcţiune a combinei să se  facă numai după avertizarea sonoră a persoanelor 
din apropierea acesteia sau care participă la lucrările de recoltare la agregate sau în preajma 
acestora.

Art.359. – Nu se admit intervenţii la organele maşinii, regalaje, reparaţii, desfundări 
sau  alte  operaţiuni  decât  după  oprirea  motorului.  Se  menţionează  în  mod  deosebit  că 
nerespectarea acestei  măsuri  a  fost  cauza unui  număr mare de accidente mortale şi  cu 
invaliditate.

Art.360. – În afara combainerului, nu se admit persoane pe combină sau în remorca 
care însoţeşte combina şi nici în jurul agregatelor de recoltare.

Art.361. – În timpul lucrului este interzis ca combainerul să părăsescă combina în 
intenţia oricăror intervenţii.

Art.362. – Combinele pot lucra corespunzător pe pante de până la 8-10 grade, peste 
care nu este admis să se lucreze decât cu combine speciale pentru pantă. Întoarcerea pe 
terenurile cu panta admisă se va face cu viteza de deplasare de 1,5-2km/h.

Art.363. – În timpul lucrului ori de câte ori este nevoie, se va curăţa sita protectoare 
de la rotor, în cazul când se acoperă cu resturi vegetale, precum şi celelalte organe în jurul 
cărora s-au aglomerat aceste resturi care favorizează pericolul de incendii.

Art.364. – Schimbarea remorcii de ştiuleţi se va face prin deplasarea combinei înapoi 
pe  distanţe  de  maximum  1m,  cu  semnalizare  sonoră  şi  asigurare  vizuală,  combainerul 
conducând combina spre ochiul de împerechere, iar tractoristul de la transportul ştiuleţilor 
cuplează remorca de combină şi  o  asigură cu bolţul  de împerechere.  Între combainer  şi 
tractorist se stabileşte în prealabil un cod de semnale de avertizare.

Art.365. –  După  terminarea  intervenţiilor  la  combină,  se  strâng  sculele  şi 
instrumentele folosite, controlându-se să nu rămână în angrenajele sau organele în mişcare.

Art.366. – Pentru evitarea înfundăturilor la valţurile de detaşare ale culegătorului CS-
4 M sau de la EDR-4 se ascut cuţitele răzuitoare şi se reglează de la distanţa de 1,2 mm faţă 
de aripa valţului.

Art.367. – În cazul înfundării valţurilor depănuşătorului cu resturi vegetale, se opreşte 
motorul  combinei şi  cu un cârlig cu muchia tăietoare bine ascuţită,  se taie şi se înlătură 
materialele aglomerate în valţuri.

Art.368. – Înfundarea valţurilor depănuşătorului  este cauzată de:
- oprirea din funcţiune a palpatorilor;
- valţurile nu se rotesc la turaţia de regim;
- curentul de aer antrenează pănuşile spre depănuşător, în loc să se elimine spre 

site;
- stratul de pănuşe pe depănuşător este mare.
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Art.369. – Depănuşătorul este prevăzut cu dispozitiv de semnalizare sonoră (claxon) 
atunci când valţurile nu se rotesc, sau când temperatura apei de răcire în motor a depăşit  
limita admisă.

Art.370. – La auzul claxonului  se opreşte combina,  inclusiv  motorul  şi  se verifică 
starea depănuşătorului şi dacă este înfundat se procedează astfel:

- se curăţă site de pănuşe;
- se se înlătură materialul de pe depănuşător;
- se taie materialele înfăşurate pe valţuri şi se înlătură cu ajutorul cârligului  cu 

muchia ascuţită;
- se verifică transmisia şi cuplajul de siguranţă ale depănuşătorului.

Art.371. – După desfundare, repunerea combinei în funcţiune se face semnalizând 
sonor în prealabil şi asigurându-se că nu există persoane în preajma agregatului, care ar 
putea fi surprinse şi accidentate.

Art.372. – În cazul executării lucrărilor de recoltare a porumbului în apropierea sau 
sub liniile electrice aeriene de înaltă tensiune se va interzice:

- oprirea combinelor sub LEA;
- urcarea oricărei persoane pe utilajele oprite accidental sub LEA;
- descărcarea  remorcilor  sub  LEA,  deoarece  este  în  pericol  de  intrare  sub 

influenţa câmpului electromagnetic şi de electrocutare.
Art.373. –  Pentru  combina  C3P principalele  reguli  de  protecţia  muncii  ce  trebuie 

respectate în timpul exploatării, întreţinerilor şi reparaţiilor sunt:
- este interzisă prezenţa în preajma agregatului  tractor  combină a persoanelor 

care nu au nimic comun cu această maşină;
- cuplarea prizei tractorului şi a organelor funcţionale ale combinei se face după 

ce s-a asigurat că nimeni nu se află în zona de acţionarea a mecanismelor în 
mişcare şi după avertizarea cu claxonul.

Art.374. – Nu se admite nici o intervenţie la maşină decât după oprirea din mişcare a 
tuturor  organelor  maşinilor  şi  de  cuplarea  (demontarea)  cordonului  de  pe axul  prizei  de 
putere a tractorului.  Nu se va umbla la tăietorul de tulpini sau la toba de tocare decât după 
decuplarea combinei de la axul prizei de putere şi oprirea funcţionării motorului tractorului:

- la ridicarea sau coborârea secţiilor de detaşare nu se va staţiona sub acestea;
- orice intervenţie sub secţiile de detaşare se va face cu acestea în poziţie ridicat 

şi asigurate prin blocarea cilindrului hidraulic cu simplu efect;
- la ridicarea sau la coborârea braţului de tractare – remorcă – tocătură – nu se va 

staţiona sub el;
- în poziţie de transport, braţul de tractare remorcă – tocătură se pune în poziţie 

ridicat şi se asigură cu atenţie în furca special prevăzută;
- este interzis transportul de persoane şi materiale pe combină:
- înainte de decuplarea combinei de la tractor se va rabate în jos piciorul de sprijin 

al proţapului şi se va asigura cu bolţul special prevăzut.

LA LUCRĂRILE CU PRESA DE BALOTAT

Art.375 – Maşina nefiind prevăzută cu un loc de desrvire ( scaun, scară, etc.), este 
interzisă prezenţa oricărei persoane pe aceasta atunci când este în funcţiune sau în timpul 
transportului.

Art.376. –  Înainte  de începerea lucrului  conducătorul  agregatului  tractor-presă de 
balotat, este obligat să verifice starea tehnică a maşinii, dând atenţie deosebită modului de 
asamblare a organelor,  controlului  dispozitivelor  de siguranţă şi  reglare, ungerii  şi reglării 
corespunzătoare a maşinii.

Art.377. – Este foarte important ca la cuplarea presei de tractor să se asigure condiţii 
normale de lucru şi să se evite accidentele de muncă.

Art.378. –  În  acest  scop,  pentru  protejarea  transmisiei  cardanice  trebuie  reglată 
înălţimea  de  prindere  la  tractor  în  aşa  fel,  încât  transmisia  să  fie  cât  mai  dreaptă.  De 
asemenea, jocul între capul axei şi fundul ţevii de la cardan să fie sub 80 mm, pentru a se 
evita distrugerea lui la întoarceri şi la treceri peste obstacole.
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Art.379. –  Înainte  de  a  porni  motorul  tractorului,  mecanicul  agricol  trebuie  să  se 
asigure  că priza de putere este decuplată.  La antrenarea presei  se va controla  dacă în 
canalul de presare sau pe celelalte organe nu se află corpuri străine care ar putea deteriora 
maşina şi ar produce accidente.

Art.380. –  La începerea lucrului,  după cuplarea la  tractor  trebuie ridicat  cricul  de 
sprijin, pentru a nu se putea produce defecţiuni, cricul fiind necesar pentru uşurarea efortului 
fizic al muncitorilor la fiecare cuplare şi decuplare a maşinii.

Art.381. –  La  pornirea  agregatului  conducătorul  trebuie  să  se  asigure  că  în 
apropierea maşinii nu există persoane care ar putea fi accidentate.

Art.382. – Înainte de începerea lucrului şi în timpul lucrului conducătorul agregatului 
este  obligat  să  verifice  dacă  toate  apărătorile  de  protecţie  ale  transmisiilor  cardanice, 
volantului,  arborelui  cotit,  melcului  transportor,  înodătorului  etc.,  sunt  montate  la  locurile 
respective, bine fixate şi în perfectă stare pentru a asigura integritatea muncitorilor.

Art.383. – În timpul remorcării până la locul de muncă priza de putere va fi decuplată 
spre a nu antrena nici un organ în rotaţie al presei. De asemenea, jgheabul de evacuare al 
baloţilor de paie va fi ridicat şi asigurat contra căderii.

Art.384. – În timpul funcţionării maşinii se interzice oricăror persoane să meargă prin 
faţa picupului şi să atingă cu mâna organele în mişcare.

Art.385. – Este interzisă efectuarea de reglaje sau remedieri  în timpul funcţionării 
maşinii, precum şi efectuării oricăror intervenţii la diferitele organe.

Art.386. –  În  cazul  reglării  sau  reparării  înodătorului,  proba  acestuia  precum  şi 
efectuarea  nodurilor  cu  mâna se vor  executa  cu  atenţie  deosebită  şi  numai  cu  motorul 
tractorului oprit şi priza de putere decuplată şi transmisia cardanică desfăcută de la tractor. 
Acţionarea maşinii în acest scop se va  face numai prin rotirea manuală a volantului.

Art.387. – În cazul blocării acelor, la intrarea în acţiune a dispozitivelor de blocare, se 
va decupla imediat priza de putere spre a evita mersul îndelungat al volantului cu buloanele 
de siguranţă forfecate. 
                  La înlocuirea buloanelor de siguranţă forfecate se vor monta buloane cu aceeaşi  
rezistenţă  la  forfecare,  pentru  a  preîntâmpina  defecţiunile  accidentale  ce  ar  rezulta  din 
nerespectarea acestei cerinţe.

Art.388. – Manipularea baloturilor de paie sau fân se va face cu cârligele speciale 
care se află în dotarea maşinii.

Art.389. – Schimbarea bobinelor de sârmă sau introducerea sârmei sau înădirea prin 
răsucire a capetelor sârmei sau schimbarea bobinelor de sfoară la prizele modificate se va 
face numai după ce motorul tractorului a fost oprit şi priza de putere decuplată.

Art.390. – Pentru efectuarea diverselor reparaţii sau remedieri, este interzisă intrarea 
sub maşină mai ales sub axa roţilor sau sub apărătoarea acelor. Orice intervenţie la care 
este necesar a se intra sub maşină, se va executa numai după suspendarea maşinii  pe 
suporţii rezistenţi şi siguri.

Art.391. – În timpul balotatului staţionar, alimentarea cu paie sau fân a maşinii  de 
balotat  se  va  face  numai  cu  furca  punându-se  materialul  ce  trebuie  balotat  în  faţa 
ridicătorului maşinii, fără a atinge cu furca organele în mişcare.

Art.392. – În timpul balotatului în câmp sau la staţionar fumatul este interzis pentru 
toate persoanele care participă la această lucrare. Pentru a se evita incendiile, în afară de 
aceasta, tractorul trebuie să fie în mod obligatroriu să fie prevăzut cu parascântei în bună 
stare de funcţionare.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE ADUNAT ŞI CĂPIŢAT

Art.393. – Executarea lucrărilor cu maşina de adunat şi căpiţat se va face numai cu 
personal muncitor care are cunoştinţele necesare şi a fost instruit pentru deservirea acestui 
utilaj.

Art.394. – Executarea lucrărilor cu maşina de adunat şi căpiţat se va face pe terenuri 
situate la şes sau pante până la 5°.

Art.395. – Înainte de începerea lucrului se va verifica:
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- dacă maşina este în stare de funcţionare şi  s-a efectuat  cuplarea corectă la 
tractor;

- dacă apărătorile de protecţie sunt montate şi vopsite în culoare galbenă;
- dacă dispozitivele de siguranţă şi bolţurile din articulaţii  sunt asigurate contra 

desfacerii şi dacă au fost avertizate persoanele din zona de lucru a maşinii.
Art.396. – În timpul când maşina este cuplată la tractor. Se interzice urcarea oricăror 

persoane în maşină sau apropierea de organele în mişcare.
Art.397. – Intervenţiile sau remedierile la maşină se vor executa numai cu motorul 

oprit, iar sub maşină şi cu asigurarea acesteia prin coborârea piciorului de sprijin la proţap şi 
introducerea unei capre de sprijin sub una din tălpile din spate a benei.

Art.398. – În timpul lucrului se va asigura funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei 
hidraulice,  în  scopul  realizării  optime  a  operaţiunilor  din  cadrul  fluxului  tehnologic  de 
recoltare, presare şi evacuare a materialului.

Art.399. – După terminarea campaniei, de recoltare, maşina de adunat şi căpiţat se 
stochează cu capacul glisant complet coborât din benă, cu grilajul faţă rabatat către spate şi 
tronsonul mobil rabatat în poziţia de transport.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE RECOLTAT MAZĂRE, FASOLE, CEAPĂ

Art.400. –  La  maşina  de  recoltat  mazăre,  fasole  şi  ceapă  se  vor  admite  numai 
persoane care au cunoştinţele necesare şi experienţă în deservirea şi întreţinerea maşinilor 
şi care au fost instruite cu regulile de tehnica securităţii muncii. Este interzisă prezenţa în 
apropierea  agregatului  tractor-  maşină  a  persoanelor  care  nu  au  atribuţii  de  serviciu  în 
legătură cu maşina.

Art.401. –  Este  interzis  mecanicilor  agricoli  de  lucra  pe  acest  agregat  cu 
îmbrăcămintea nestrânsă pe corp, existând pericolul ca aceasta să se înfăşoare pe organele 
în rotaţie şi să provoace accidente grave.

Art.402 –  Arborilor  cardanici  de  cuplare  la  tractor  a  transmisiilor  maşinior  pentru 
recotat legume, li se vor verifica modul de asigurare împotriva decuplării  neintenţionate şi 
starea apărătorilor de protecţie, atât la începerea lucrului cât şi pe durata schimbului. Este 
interzisă punerea în funcţiune şi exploatarea acelor maşini care au apărătoarea de protecţie 
a  cardanului  deteriorată  sau  nu este  corectă  şi  eficientă  asigurarea  împotriva  decuplării 
neintenţionate.

Art.403. – Înainte de începerea lucrului,  precum şi  pe toată durata schimbului  de 
lucru, maşinilor pentru recoltat legume li se verifică starea tehnică şi în mod deosebit:

- la maşina de recoltat mazăre MRM-2,2 gradul de ascuţire a aparatului de tăiere 
şi a celui de separare a brazdei (despicător) şi dispozitivul de ridicare-smulgere;

- la maşina pentru recoltat mazăre păstăi FZB, existenţa şi siguranţa menţinerii 
tuturor apărătorilor de protecţie; cuplarea corectă şi fără pierderi a instalaţiilor 
hidraulice şi de frână cu aer şi funcţionarea eficientă a lor;

- la  maşina MRIC-1,2,  pentru recoltat  şi  încărcat  ceapă,  existenţa şi  siguranţa 
menţinerii tuturor apărătorilor de protecţie, existenţa colierului de blocare pe tija 
cilindrului de forţă, strângerea şi asigurarea lagărelor bielelor, fixarea lagărelor 
bielelor, fixarea lagărelor arborilor excentrici.

Art.404. – Persoanele care se află în apropierea maşinii trebuie să fie prevenite  când 
se pune în funcţiune agregatul.

Art.405. –  Curăţirea  aparatului  de  tăiere,  a  despicătorului  de  lan,  a  smulgătoruli, 
precum şi  a  altor  organe,  ungerea  acestora  ,  strângerea  şuruburilor   diversele  reparaţii 
accidentale, se vor executa numai după ce motorul tractorului a fost oprit şi priza de putere 
decuplată.

Art.406. – Este oprită trecerea dintr-o parte în alta a agregatului  peste transmisia 
principală sau prin faţa tractorului. Agregatul va fi ocolit prin spate.

Art.407. – În cazul intervenţiei la ansamblurile manevrate prin acţionare hidraulică 
(secţia de cules la maşina FZB) tărgile maşinii MRIC-1,2 se vor coborî sprijinit de sol şi după 
caz, se vor suspenda pe capre.
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Art.408. – În cazul înfundărilor este interzisă intervenţia la maşinile pentru recoltat 
legume înainte ca: agregatul să fie manevrat înapoi,  până când maşina se desprinde de 
plantele nerecoltate şi iese complet din brazdă, să se oprească complet motorul şi să se 
decupleze priza de forţă. Lucrarea de desfundare se va efectua obligatoriu cu ajutorul unor 
unelte cu coadă lungă (furci  etc.).  Este interzisă efectuarea desfundărilor  cu braţele sau 
picioarele, precum şi intrarea între maşină şi tractor sau sub oricare dintre maşini.

Art.409. –  La deplasarea în transport,  maşinile  pentru recoltat  legume se asigură 
obligatoriu prin operaţiunile pregătitoare de mai jos.:

- ridicarea  maşinilor  MRM-2,2  şi  MSC-1  cu  ridicătorul  hidraulic  la  înălţimea 
convenabilă evitării contactului cu solul a organelor acestora,

- ridicarea cu şuruburile de reglaj a roţilor de copiere în poziţia maximă,
- demontarea sau rabatarea în poziţie de transport a elevatoarelor de încărcare şi 

a proţapurilor prevăzute pentru aceasta;
- ridicarea şi blocarea în poziţie maximă, iar acolo unde sunt prevăzute dispozitive 

de blocare, prin folosirea acestora, a secţiilor sau ansamblurilor prevăzute cu 
cilindrii de acţionare hidraulică şi decuplarea furtunurilor de racord a instalaţiei 
hidraulice,

- verificarea existenţei  funcţionării  şi  eficienţei  tuturor  elementelor  instalaţiei  de 
iluminat – semnalizare şi a instalaţiei de frînă cu aer a maşinilor agabaritice şi cu 
greutate proprie ridicată.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE RECOLTAT CARTOFI

Art.410. –  Înainte  de  începerea  lucrului  conducătorul  conducătorul  agregatului 
tractor-maşină de recoltat  cartofi  este  obligat  să controleze  starea tehnică a  maşinii.  La 
maşina de scos cartofi MSC-1 se va controla strângerea şuruburilor şi a piuliţelor de fixare a 
celor 16 degete duble pe butucul rozetei. Se va verifica dacă rozeta se roteşte uşor şi se va 
fixa suportul brăzdar. O atenţie deosebită se va acorda modului de asigurare a cardanului şi 
fixarea paravanului.

Art.411. – La maşina de scos cartofi E-649 se va verifica în mod special modul de 
montare a apărătorilor de protecţie la lanţurile de antrenare, fixarea lagărelor, a arborilor de 
acţionare  a  suportului  arborelui  cardanic,  precum  şi  întinderea  şi  asigurarea  corectă  a 
lanţurilor  de  antrenare,  cuplarea  şi  funcţionarea  instalaţiei  de  iluminat  –  semnalizare, 
existenţa oglinzii  retrovizoare cu braţ  alungit  la  tractor,  funcţionarea eficientă a frânei  de 
parcare, asigurarea tuturor manetelor de comandă împotriva acţionării neintenţionate (cele 
ale distribuitorului hidraulic să fie de lungime convenabilă şi sprijin).

Art.412. – În timpul lucrului cu maşina de scos cartofi MSC-1 este interzis a sta în 
dreptul rozetei de aruncare a cartofilor. Se interzice funcţionarea maşinii fără paravanul de 
protecţie.

Art.413. – Pentru remedierea oricăror defecţiuni la maşină în timpul lucrului se va opri 
motorul tractorului şi se  va decupla priza de putere.

Art.414. –  În  cazul  înfundării  maşinii,  agregatul  se  va  da  înapoi  şi  după  oprirea 
motorului  tractorului,  scoaterea  din  viteză  şi  decuplarea  prizei  de  forţă,  cu  ajutorul  unor 
unelte cu coadă lungă (furcă etc.) se vor îndepărta vrejii şi bulgării din faţa brăzdarelor, fără a 
se intra între maşină şi tractor.

Art.415. – În timpul transportului maşinii de scos cartofi E-649, aceasta se ridică cu 
ajutorul instalaţiei hidraulice a tractorului, aşa încât distanţa de la sol la brazdă să fie suficient 
de mare pentru nu se agăţa de denivelările drumului.  În acest caz roata de sprijin se va 
înşuruba până la refuz,  iar  axul  cardanic  se va demonta.  Viteza maximă de transport  a 
maşinii de recoltat cartofi este de 20 km/oră.

Art.416. – Maşina de recolta şi încărcat cartofi E-684, va fi deservită de mecanici 
agricoli special instruiţi şi apţi din punct de vedere fizic.

Art.417. – Înaintea punerii în funcţiune a maşinii, mecanicul agricol trebuie să verifice 
ataşarea corectă la bara de remorcare a tractorului, să asigure montarea tuturor elementelor 
de protecţie şi să facă verificarea stării tehnice a acesteia.
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Art.418. –  La  proba  de  funcţionare  cât  şi  în  lucru,  este  interzisă  staţionarea 
persoanelor în apropierea trupiţelor – disc şi imediat după maşină. Reglarea elementelor de 
lucru ale maşinii se va face cu maşina oprită.

Art.419. – Transportul persoanelor pe maşină, precum şi alte materiale sau obiecte 
este interzis.

Art.420. – Eliminarea înfundăturilor la trupiţe şi la elementele de cernere, ca şi în 
cazul efectuării unor lucrări de întreţinere sau reparaţii, acestea se vor executa cu maşina 
scoasă din funcţiune şi motorul tractorului oprit.

Art.421. – Deplasarea maşinii pe drumuri publice se va face cu echiparea tractorului 
cu  oglindă  retrovizoare  cu  braţ  lung,  cu  circuitul  de  ulei  hidraulic  întrerupt,  furtunurile 
decuplate şi instalaţia de semnalizare şi iluminare în stare perfectă de funcţionare.

Art.422. – La parcare, maşina trebuie să fie asigurată contra mişcării neintenţionate, 
folosindu-se în acest scop frâna de staţionare şi pene corespunzătoare. Pentru suspendarea 
maşinii pe capre se vor folosi numai grinzi de lemn cu secţiune pătrată. Cricul se va folosi şi 
aplica numai la punctele prevăzute în acest scop.

Art.423. – Recoltarea cartofilor pe terenuri în pantă este posibilă până la înclinarea 
transversală de 12%, iar mecanicul agricol este obligat să urmărească în permanenţă acul 
indicator de pe traversa din faţă a cadrului principal, care indică poziţia roţilor.

LA  LUCRĂRILE  CU  INSTALAŢIA  DE  SEPARAT  IMPURITĂŢILE  DIN  CARTOFI  
(ISIC-3)

Art.424. – Instalaţia de separare a impurităţilor din cartofi se poate pune în funcţiune 
numai după ce s-au asigurat următoarele măsuri:

- s-a verificat realizarea protecţiei împotriva electrocutării prin atingere indirectă 
prin  legare  la  nul,  ca  protecţie  principală  şi  legare  la  pământ,  ca  protecţie 
suplimentară. Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ se execută 
la  montarea  instalaţiei  şi  periodic,  cel  puţin  semestrial.  Procesul  verbal  şi 
buletinul de verificare a rezistenţei chimice a prizei se păstrează de persoana 
care are în primire instalaţia;

- s-au verificat siguranţele fuzibile din tabloul de distribuţie. Acestea trebuie să fie 
calibrate la valoarea indicată în documentaţia tehnică.  Nu se admite montarea 
unor  siguranţe  improvizate.  Verificarea  siguranţelor  fuzibile  se  efectuează 
periodic, săptămânal;

- s-a  montat  paratrăznetul  împotriva  descărcărilor  electrice  atmosferice  şi  s-a 
legat la pământ;

- s-au  montat  apărătorile  de  protecţie  la  transmisii  şi  la  piesele  în  mişcare. 
Acestea trebuie să fie vopsite la exterior, interior şi părţile pe care le acoperă în 
culoare galbenă de securitate;

- instalaţia  este  în  perfectă  stare  de  funcţionare  şi  s-a  făcut  avertizarea 
personalului muncitor pentru pornirea instalaţiei.

Art.425. – Pornirea, funcţionarea şi oprirea instalaţiei de separarea impurităţilor din 
cartofi se face numai de personalul muncitor desemnat prin decizie de conducerea unităţii, 
după ce a fost instruit în acest scop şi s-a completat fişa de instructaj individual.

Art.426. – Personalul de deservire permanent şi sezonier va fi admis la lucru numai 
dacă  a  fost  instruit,  i  s-a  completat  sau  întocmit  fişa  individuală  de  instructaj  sau  fişa 
colectivă, a fost avertizat cu locurile de muncă periculoase şi poartă echipamentul de lucru 
strâns pe corp şi închis.

Art.427. –  Balustradele  rampei  de  încărcare,  suporţii  de  înclinare  a  benzii 
transportoare, balustrada de urcare şi balustrada la mesele de sortare a cartofilor de către 
personalul muncitor de deservire se vopsesc cu dungi galben-negru.

Art.428. – În timpul funcţionării instalaţiei se interzice:
- intrarea în buncăr;
- apropierea de benzile transportoare;
- efectuarea reglajelor, remedierilor sau altor intervenţii;
- accesul persoanelor străine în raza de activitate a instalaţiei.
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Art.429. – La terminarea lucrului, se opreşte instalaţia din funcţiune şi se scoate de 
sub tensiune; se evacuează personalul muncitor de deservire şi mijloacele de transport şi se 
asigură pază permanentă.

Art.430. –  În  cazul  echipării  instalaţiei  cu  maşină  automată  pentru  separarea 
buncărelor şi a pietrelor din masa de cartofi, cât şi pentru folosirea buncărului tampon, se 
întocmesc  instrucţiuni  proprii  pentru  instruirea  personalului  muncitor  şi  a  prevenirii 
accidentelor.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE RECOLTAT SFECLA DE ZAHĂR

Art.431. – Conducerea şi exploatarea maşinilor de recoltat sfeclă se va încredinţa 
numai persoanelor  special  pregătite pentru acest lucru şi care au fost instruite în privinţa 
cunoaşterii normelor de tehnica securităţii muncii.

Art.432. – Înainte de începerea lucrului cu maşinile de recoltat sfeclă, se va face o 
verificare amănuţită a stării tehnice, controlându-se modul de îmbinare a diferitelor organe 
ale  maşinii,  strângerea  şuruburilor,  existenţa  şi  starea  apărătorilor  şi  dispozitivelor  de 
siguranţă şi întinderea lanţurilor şi curelelor trapeizodale.

Art.433. –  Înainte  de  începerea  lucrului,  zilnic,  se  va  controla  starea  scaunului 
mânuitorului  de pe maşină,  verificându-se dacă suportul  şi  şuruburile de fixare sunt bine 
strânse.

Art.434. –  Se  interzice  transportul  persoanelor  străine  pe  scaunul  maşinilor  de 
recoltat  sfeclă sau pe alte  organe ale maşinii  atât  în timpul transportului  cât  şi  în timpul 
lucrului.

Art.435. –  După  cuplarea  maşinii  de  recoltat  sfeclă  la  tractor,  tiranţii  laterali  ai 
ridicătorului  hidraulic  vor fi  asiguraţi  cu lanţurile de fixare cât mai strâns,  pentru a nu da 
posibilitate maşinilor să oscileze prea mult în timpul mersului.

Art.436. –  În timpul  mersului  este interzis  muncitorului  de pe maşinile  de recoltat 
sfeclă să coboare de pe scaun.

Art.437. –  În timpul  mersului  este interzis  oricăror persoane a staţiona în dreptul 
dispozitivului de încărcare a frunzelor sau sub transportorul de sfeclă.

Art.438. – La pornirea maşinii de pe loc sau la oprire, mecanicul agricol este obligat 
să avertizeze prin diferite semnale optice sau acustice pe muncitorul de pe maşină. Pornirea 
şi oprirea trebuie să se facă lin, fără şocuri, pentru a nu provoca accidentarea muncitorului 
de pe scaun.

Art.439. –  Pentru  remedierea  defecţiunilor  ivite  în  timpul  lucrului  sau  efectuarea 
diferitelor reglaje, motorul tractorului sau combinei va fi oprit şi priza de putere decuplată.

Art.440. – Coborârea sau urcarea pe scaun a muncitorului care deserveşte maşina 
se va face numai după ce tractorul a fost oprit şi priza de putere a fost decuplată.

Art.441. – Pentru a evita accidentarea mecanicului agricol de pe tractor, prin lovirea 
acestuia cu pietrele sau bulgării de pământ aruncaţi de banda transportoare sau dispozitivul 
de aruncare, tractoarele care acţionează remorcile  ce transportă frunzele şi sfecla,  vor fi 
prevăzute cu cabină închisă în partea dinspre maşina de recoltat.

Art.442. – În cazul înfundării transportorului de colete, desfundarea nu se face decât 
după ce motorul a fost oprit şi transmisia decuplată.

Art.443. – La transportul maşinilor de recoltat sfeclă la distanţe mai mari se vor lua 
următoarele măsuri:

a)  organele active ale maşinii  se vor ridica suficient  de mult  cu ajutorul  instalaţiei 
hidraulice, pentru a nu se atinge sau agăţa de diversele obstacole sau denivelări;

b) se vor rabata transportoarele laterale sau se vor demonta cele fixe, iar dispozitivele 
de curăţire se vor asigura împotriva mişcărilor laterale;

c)  se va controla legătura şi  asigurarea lanţurilor  de susţinere,  tija  de legătură şi 
fixarea arborelui cardanic. În nici un caz nu este permisă rabatarea transportorului, suflantei 
sau curăţitorului de rânduri, fără ca motorul să fie oprit şi transmisia de forţă decuplată;

d)  după ce transportorul  a fost  fixat  în poziţia de transport  trebuie aplicat  imediat 
lanţul de asigurare. Altfel există periciolul ca transportorul să pivoteze înspre spate atunci 
când maşina trece prin denivelări de drum mai mari, ceea ce poate produce accidente grave.
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Art.444. – În timpul lucrului mecanicul agricol de pe tractorul care acţionează maşina 
de recoltat şi cel cu remorca trebuie să-şi sincronizeze bine mişcările tractoarelor pentru a nu 
produce accidente.

Art.445. – În timpul lucrului se va da o atenţie deosebită încărcării uniforme cu frunze 
sau sfeclă a remorcii, întrucât dacă nu se respectă această condiţie pe terenurile în pantă 
sau la denivelări remorca se poate răsturna.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINA KS-6

Art.446. – La lucrările cu maşina KS-6 se vor lua următoarele măsuri:
- înainte de pornirea motorului, pârghia de schimbare a vitezelor trebuie să fie în 

poziţie neutră şi ambreiajul decuplat,
- înainte de cuplarea maşinii se va da un semnal prelungit şi se va asigura că nu 

este nimeni în pericol;
- se vor verifica siguranţa în funcţionare a frânelor, mecanismului de direcţie şi 

mecanismului de deplasare şi a echipamentului electric pentru semnalizare;
- se interzice transportul persoanelor în buncărul maşinii;
- la virajele cu maşina se reduce viteza sub 4 km/oră;
- în timpul transportului, instalaţia hidromecanică pentru dirijarea automată va fi 

blocată pentru evitarea cuplării accidentale.

LA LUCRĂRILE CU MAŞINILE DE RECOLTAT CÂNEPĂ

Art.447. –  Înainte  de  începerea  lucrului  se  va  verifica  starea  tehnică  a  maşinii, 
controlându-se montajul maşinii şi starea îmbinărilor.

Art.448. – Îmbrăcămintea conducătorului maşinii trebuie să fie comodă pentru lucru şi 
strânsă bine pe corp.

Art.449. – Pornirea maşinii sau oprirea se vor face numai după ce a fost dat semnalul 
stabilit, iar plecarea de pe loc şi oprirea se vor  face lin şi fără smucituri.

Art.450. –  Se interzice funcţionarea maşinii  fără apărătorea de protecţie  a  axului 
cardanic şi staţionarea în apropierea acesteia sau a maşinii.

Art.451. – Se interzice urcarea sau coborârea de pe maşină în timpul mersului.
Art.452. – Reglările şi ungerile la maşină se vor face numai cu motorul tractorului 

oprit şi cu transmisia la priza de forţă decuplată.
Art.453. – Întinderea curelelor la secţiile de smulgere sau la secţiile transportorului se 

va face de asemenea numai cu motorul tractorului oprit şi priza de forţă decuplată.
Art.454. – Cuplările maşinii în timpul curăţirilor sau reglărilor se vor face numai după 

indicaţiile conducătorului maşinii,  care efectuează operaţiile de curăţire şi reglare şi numai 
după ce acesta s-a îndepărtat de maşină.

Art.455. – În timpul când transmisia de forţă este cuplată mecanicul agricol nu are 
voie să coboare de pe tractor.

Art.456. – Periodic mecanicul agricol este obligat să verifice modul de fixare modul 
de  fixare  a  scaunului  de  pe  maşină,  pentru  a  se  preîntâmpina  căderea  şi  accidentarea 
mânuitorului între tractor şi maşină.

Art.457. –  La trecerea din poziţia de lucru în poziţia de transport  şi  invers se va 
verifica întodeauna asigurarea bulonului de remorcare cu dispozitivul de resort.
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4.2.8.  REGULI  DE  PROTECŢIE  A  MUNCII  LA  LUCRĂRILE  CU  MAŞINILE  DE 
TRATAT ŞI CONDIŢIOANT SEMINŢE

Art.458. – Încăperile în care se instalează maşinile de condiţionat trebuie asigurate 
cu un sistem de ventilaţie corespunzător, prevăzute cu instalaţii pentru captarea prafului.

Art.459. – La maşinile de tratat şi condiţionat seminţe acţionate electric se va realiza 
protecţia împotriva electrocutării prin legare la nul, ca protecţie principală şi prin legare la 
pământ ca protecţie suplimentară. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie 
de  cel  mult  4  ohmi.  Măsurarea  prizei  de  pământ  se  execută  semestrial.  Se  va  verifica 
saptămânal  existenţa  siguranţelor  fuzibile  la  tabloul  de  alimentare,  calibrate  la  valoarea 
indicată în documentaţia tehnică. Nu se admit siguranţe improvizate.

Art.460. – În timpul lucrului se interzice a se fuma, bea şi mânca, iar muncitorii vor 
purta echipamentul de protecţie adecvat.

Art.461. – La lucrările de tratat seminţe se vor respecta regulile de protecţie a  muncii 
privind folosirea produselor pesticide.

Art.462. –  Organele  de  transmisie  trebuie  prevăzute  cu  apărătorile  de  protecţie 
necesare.

Art.463. – Ungerea şi  reglarea maşinilor  se vor face numai când acestea sunt  în 
stare de repaus.

Art.464. – Toate rezervoarele care conţin produse pesticide sub formă de pulbere 
sau lichide, vor fi închise perfect şi prevăzute cu inscripţii avertizoare cum ar fi:  ,, Atenţie, 
pericol de intoxicare,,

Racordurile, robinetele, articulaţiile şi garniturile trebuie să fie în perfectă stare, pentru 
a nu da loc la scurgeri şi răsuflări.

Art.465. – Atunci când instalarea maşinilor de tratat cu substanţe pesticide se va face 
în  loc  deschis,  se  va respecta  distanţa  de  aproximativ  150  m de  orice  locuinţă,  atelier, 
magazie.

Art.466. – Muncitorii care lucrează la maşinile de condiţionat seminţe vor fi instruiţi să 
poarte echipament de lucru şi de protecţie strâns pe corp, pentru a se evita agăţarea de 
către organele active ale maşinilor şi care pot provoca accidente.

Art.467. – Se interzice intrarea persoanelor sub maşinile de condiţionat seminţe în 
timpul funcţionării acestora.

Art.468. –  La  transmisiile  cu  curele  late  se  interzice  folosirea  bitumului  sau 
colofoniului, folosindu-se întinzătoare reglabile.

Art.469. – După încetarea lucrului, maşinile se vor curăţi cu foarte mare atenţie de 
resturile  substanţelor  toxice,  iar  hainele  de  protecţie  vor  fi  predate  la  magazie  pentru 
denocivizare.

LUCRĂRI ÎN APROPIEREA ZONELOR C.F.R. ELECTRIFICATE
Art.470. – Traversarea liniei curente cu tractoarele şi maşinile agricole se va face 

numai prin trecerile de nivel marrcate prin placarde şi indicatoare prevăzute de lege.
Art.471. – Se interzice apropierea oamenilor cu corpul sau prin intermediul maşinilor 

şi altor obiecte, la o distanţă mai mică de 2,5 m faţă de elementele liniei de contact aflate sub 
tensiune.

Art.472. – Este interzisă atingerea sau apropierea la o distanţă mai mică de 10 m de 
conductorii liniei de contact rupţi sau de obiecte străine ce se găsesc pe aceasta, indiferent 
dacă ele ating sau nu pământul sau construcţiile puse la pământ.
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Art.473. – C.T.S. – ul va planta table avertizoare în locurile unde prin natura lucrărilor 
sau  din  imprudenţă  se  poate  atinge  linia  de  contact  sau  elementele  ei  direct  sau  prin 
obiectele manipulate.

Art.474. –  La  trecerea  maşinilor  agricole  înalte  (agabaritice)  peste  căile  ferate 
electrificate, precum şi la executarea lucrărilor din apropierea zonei C.F.R., se va avea grijă 
ca diatanţa de la punctele cele mai ridicate ale maşinii până la elementele liniei de contact 
sub tensiune să nu fie mai mică de 2,5 m.                  Se interzice urcarea persoanelor pe  
astfel de maşini sau pe orice tip de utilaje, când acestea staţionează sau se depalsează pe 
căi ferate electrificate.

Art.475. – Însoţitorii de vagoane pe căile ferate electrificate, vor fi instruiţi să nu se 
urce  pe  obiectele  înalte  din  vagoanele  dechise  sau  pe  vagoanele  acoperite  în  timpul 
staţionării prin gări.
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4.2.9.  REGULI  DE SECURIATEA MUNCII  ÎN POMICULTURĂ,  VITICULTURĂ ŞI 
LEGUMICULTURĂ

Art.476. – Pentru toate lucrările mecanizate ce se vor executa cu tractoarele se vor 
respecta normele de tehnică a securităţii muncii privind lucrările cu tractoarele şi maşinile 
agricole.

Art.477. – La lucrările de desfundat trebuie respectate măsurile de protecţie a muncii 
specifice tractoarelor la lucrările în pantă, acordându-se cea mai mare atenţie întoarcerilor.

Art.478. –  La  plugul  balansier,  care  lucrează  în  agregat  cu  tractorul,  pe  lângă 
măsurile de protecţie indicate la plugurile obişnuite, se va ţine seama de specificul acestuia, 
care se cuplează în alt mod şi se basculează la capătul parcelei. Operaţiunea de cuplare şi 
decuplare trebuie să se facă cu uşurinţă; de asemenea şi bascularea plugului  şi intrarea 
trupiţei în brazdă.

Art.479. – La săparea mecanică a gropilor cu maşini acţionate de tractoare, se vor 
avea în vedere următoarele:

- înainte de începerea săpării  se va frâna tractorul şi se vor cupla podurile de 
ghidare;

- se vor verifica furtunurile şi se vor înlocui cele defecte;
- este interzis  să se scoată săpătoarele  de la  dispozitivul  de  acţionare,  să se 

scoată siguranţele sapei sau să se lucreze cu cuţitele slăbite,
- după terminarea lucrului se vor decupla manetele de acţionare a dispozitivului 

de săpat.
Art.480. – Lucrările de întreţinere a plantaţiilor se vor executa cu multă atenţie din 

partea mecanicului, spre a se evita loviturile ramurile pomilor pe sub care se lucrează.
Art.481. – Lucrările cu tractoarele de mică putere şi ecartament îngust se vor executa 

cu  atenţie,  acestea  introducându-se  la  capete,  astfel  încât  mecanicul  agricol  să  fie 
permanent  cu  faţa  spre  vale;  în  acest  caz  lucrul  se  va  executa  pe  curbele  de  nivel, 
începându-se din partea de sus a liniei de cea mai mare pantă.

Art.482. – La toate tractoarele care lucrează în sectorul viticol sau legumicol, se vor 
respecta pantele indicate la capitolul ,, Norme de tehnică a securităţii muncii la tractoarele şi 
maşinile  agricole’’.  În  mod deosebit  se  va  acorda  atenţie  lucrărilor  executate  cu  maşini 
purtate, înalte, care schimbă centrul de greutate.

Art.483. –  Tractoarele  care  lucrează  în  sectorul  vitipomicol  vor  fi  echipate  cu 
indicatoare de pantă, deoarece de obicei au ecartamente înguste, lumină mare şi lucrează în 
agregat cu maşini înalte.

Art.484. – Tractoarelor obişnuite li se vor înlocui ţevile de eşapament cu altele de 
formă specială şi se vor fixa bare de protecţie în faţa mecanicului agricol.

Art.485. – Maşinile de stropit cu presiune până la 2 kgf /cm²  trebuie prevăzute cu 
ventil de siguranţă, iar cele cu presiune mai mare de 2 kgf/cm² vor fi prevăzute cu ventil de 
siguranţă  şi  manometru.  Se  va  urmări  permanent  ca  presiunea  din  rezervoare  să  nu 
depăşească pe cea indicată în instrucţiunile de folosire a maşinilor.

Art.486. –  Se interzice  lucrul  cu  tractoarele  şi  maşinile  pe terenurile  unde  există 
pericol de răsturnare.

Art.487. – Se interzice folosirea maşinilor de stropit şi prăfuit  la presiuni mai mari 
decât  cele  indicate  de  uzina  constructoare,  precum  şi  a  celor  care  au  manometrele  şi 
supapele de siguranţă defecte.
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Art.488.  – Nu este permisă demontarea regulatoarelor de presiune în timpul când 
ansamblul conductelor se află sub presiune.

Art.489. – În timpul funcţionării maşinilor de stropit şi prăfuit nu se vor executa lucrări 
de reparaţii sau întreţinere; aceste operaţiuni se vor face numai după oprirea maşinilor şi 
după ce s-a  evacuat presiunea din interiorul rezervorului.

Art.490. – Este interzis să se umble la organele de transmisie ale maşinilor în timp ce 
acestea funcţionează.

Art.491. – Nu se vor lăsa apărătorile sau capotele maşinilor deschise, când maşinile 
funcţionează.

Art.492. – Este interzis să se demonteze piese din circuitul de refulare al instalaţiei 
atunci când manometrul indică presiune în aceasta.

Art.493. – Deşurubarea duzelor  sau desfacerea colierelor  se va face numai dacă 
toate robinetele sunt închise.

Art.494. – Angrenarea cuplajelor ventilatoarelor la maşinile de combatere se va face 
numai cu maşinile în repaus.

Art.495. – Manometrele aparatelor şi maşinilor trebuie să fie prezentate periodic la 
metrologie  pentru verificare.  În  cazul  în  care se constată  că un manometru este defect, 
trebuie înlocuit imediat cu altul nou.

Art.496. – Oamenii care deservesc aparatele şi maşinile trebuie să cunoască efectele 
fiecărei substanţe şi modul în care trebuie să acţioneze în caz de accidentare. Personalul 
trebuie să poarte echipament special de protecţie, conform normativelor în vigoare, iar acolo 
unde este cazul şi măşti.

Art.497 – Nu au voie să lucreze în sectoarele respective oameni care nu au fost bine 
instruiţi înainte de începerea lucrului.

Art.498. – După terminarea lucrului sau în pauzele pentru fumat sau pentru masă, 
muncitorii trebuie să-si spele bine cu apă şi cu săpun mâinile şi faţa. Se indică clătirea gurii 
cu apă. Este interzis să se mănânce sau să se fumeze în timpul lucrului.

Art.499. – Pentru condiţiile  deosebite ce apar în funcţie de locul  de amplasare şi 
specificul muncii, C.T.S. – ul  va întocmi instrucţiuni de securitate şi sănătate a muncii privind 
măsurile de sortare a legumelor şi fructelor.

Art.500. – La folosirea motocultoarelor, multicarelor, electrocarelor etc. şi a maşinilor 
purtate sau remorcate de acestea, se vor respecta normele de protecţie a muncii indicate la 
lucrările cu tractoarele şi maşinile agricole.

Art.501. – La conducerea acestor maşini sunt admise persoanele care indeplinesc 
condiţiile  legale  de  conducere  şi  au  fost  instruite  şi  examinate  în  ceea  ce  priveşte 
cunoştinţele  despre  părţile  componente  şi  exploatarea  lor,  interzicându-se  accesul 
personalului  neinstruit  sau  al  celui  care  nu  are  contingenţă  cu  lucrarea,  în  apropierea 
agregatelor.

Art.502. – Se interzice transportul muncitorilor pe maşinile încărcate sau goale.
Art.503. – Drumurile pe care circulă aceste maşini trebuie să fie iluminate în timpul 

nopţii şi menţinute în stare bună.
Art.504. – Înainte de pornirea acestor utilaje se va verifica cu atenţie poziţia organelor 

de deservire.
Art.505. – Se va evita suprasarcina şi se va circula cu atenţie peste praguri, şine şi 

terenuri în pantă. 
Art.506. – Înainte de pornirea vehiculului se va controla presiunea în cauciucuri, care 

trebuie să fie cea indicată de uzinele constructoare.
Art.507. –  Montarea cauciucurilor  se va  face întodeauna corect  şi  se va verifica 

strângerea piuliţelor de la şuruburile de fixare.
Art.508. – Motocultoarele vor circula pe străzi numai cu diferenţialul liber, pentru a fi 

conduse mai uşor.
Art.509. –  Pe  drumurile  alunecoase  cu  patinare  mare,  pe  drumurile  proaste, 

motocultoarele vor circula cu diferenţialul blocat.
Art.510. – La coborârea în pantă cu motocultorul se blochează diferenţialul.
Art.511. – Se interzice folosirea motocultoarelor, multicarelor etc., cu frânele şi cu 

sistemele de semnalizare defecte.
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Art.512. – Remorcile care sunt tractate de acestea vor fi prevăzute cu frâne în bună 
stare  de  funcţionare,  iar  acolo  unde  este  cazul,  frânele  vor  fi  acţionate  de  pe  scaunul 
conducătorului de tractor.

Art.513. – La coborârea în pantă cu remorca încărcată, agregatul se opreşte înainte 
de a intra în pantă şi se trece în viteza I. Este interzis să se coboare în pantă în acest caz cu 
viteze mari sau să se schimbe viteza.

Art.514. – La coborârea în pantă nu este voie să se decupleze ambreiajul sau să se 
pună manetele de viteze la poziţia zero.

Art.515. – Când încărcarea remorcilor se face mecanizat (cu excavatorul, draglina, 
greiferul  sau  cu  banda  transportoare)  este  interzisă  prezenţa  muncitorilor  pe  platforma 
acestora. De asemenea este interzisă staţionarea muncitorilor sub cupa sau braţul utilajului 
ori în raza de lucru a acestora.

Art.516. – În timpul descărcării remorcii, muncitorii nu vor staţiona pe porţiunea de 
teren care intră în zona de basculare  a benei.Este  interzisă descărcarea materialului  cu 
lopata, prin urcare muncitorilor pe benă.

Art.517. – Deplasarea remorcilor basculante nu trebuie făcută atunci când bena este 
defectă.

Art.518. – Se interzice transportul angajaţilor în bena remorcilor basculante.
Art.519. -   Se interzice  conducătorilor  auto  să execute  orice  fel  de  manevrare a 

agregatului  în  timpul  încărcării-  descărcării,  până  nu  se  conving  că  toţi  muncitorii  s-au 
depărtat de acesta.

Art.520. –  Este  interzis  mersul  înapoi  când  încărcătura  împiedică  vizibilitatea.  În 
acest  caz mersul înapoi  este permis numai dacă conducătorul  agregatului  este dirijat  de 
către altă persoană. De asemenea, în cazul autodistribuitoarelor, conducătorul va fi dirijat de 
către altă persoană atunci când încărcătura de pe braţele din faţă împiedică vizibilitatea.

ÎN SERE

Art.521. – La folosirea maşinilor în sere se vor respecta următoarele măsuri:
- tractoarele vor fi echipate cu cadru de rezistenţă rabatabil,
- tractoarele,  motocultoarele  cu  sau  fără  remorci  nu  trebuie  să  transporte 

persoane, iar viteza de deplasare va fi de maximum 5 km/h;
- este interzisă conducerea tractoarelor şi motocultoarelor de către alte persoane 

decât cele desemnate pentru aceasta;
- montarea şi demontarea organelor active cât şi a pieselor defecte la tractoare şi 

maşini  de săpat  solul,  la freze sau motoprăşitoare se va face cu motorul  de 
acţionare oprit şi cu organele active în poziţia coborât pe sol sau asigurat pe 
suporţi
  La curăţirea de pământ se vor folosi numai bucăţi de lemn;

- este  interzisă  folosirea  maşinilor  şi  agregatelor  cu  bolţurile  de  cuplare 
neasigurate, cu jocuri mari şi fără apărători de protecţie la organele în mişcare;

- maşinile şi utilajele se vor păstra şi stoca în remiza de utilaje;
- alimentarea  cu  combustibil  se  va  face  numai  la  depozite  sau  puncte  de 

alimentare, special amenajate, unde sunt asigurate materialele şi măsurile de 
prevenire ale incendiilor .
La exploatarea utilajelor alimentate cu energie electrică folosite în seră se vor 
respecta următoarele:

- înainte de începerea lucrărilor  cu utilaje electrice se va verifica protecţia prin 
legare la nul şi suplimentar legarea la centura de împământare;

- cablul de alimentare va fi suspendat pe cârlige, îmbrăcate în cauciuc  pentru a 
evita deteriorarea izolaţiei;

- mânerele de transport ale utilajelor vor fi manşonate cu tuburi de cauciuc,
- la deplasarea utilajului de la un loc de muncă la altul, un muncitor va avea grijă 

de strângerea şi  întinderea cablului  flexibil,  astfel  încât  să nu se târască pe 
pământ sau să se tensioneze cu forţe mari. În caz de defecţiuni se va scoate din 
priză şi se va chema electricianul de serviciu pentru remediere;
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- orice maşină sau utilaj, înainte de lucru se încearcă în gol;
- la umplerea rezervoarelor utilajelor de stropit, acţionate cu motor electric, se va 

în permanenţă grijă ca pe carcasa şi pe cutia de borne să nu se scurgă lichide 
toxice sau inflamabile;

- este interzisă funcţionarea utilajelor cu ştechere defecte sau improvizate care nu 
au legătură la masă;

- montarea şi demontarea lor se face după închiderea ventilelor de presiune.

4.3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
PENTRU RECEPŢIONAREA, CONSERVAREA, PĂSTRAREA ŞI 
VALORIFICAREA PRODUSELOR AGRICOLE

4.3.1. PREVEDERI COMUNE

1.1.Selecţia personalului  în vederea încadrării şi repartizării pe locuri de muncă

Art.1.  Lucrările  privind  recepţionarea,conservarea  păstrarea  şi  valorificarea 
produselor agricole pot fi executate numai de persoane având vârsta peste 18 ani, care au 
calificarea necesară, cunosc procedeele de lucru, aparatura şi instalaţiile muncii pe  care o 
practică şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi igienei muncii.

Art.2. Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectivă sau nu au împlinit 
18 ani pot fi admise la lucru, în condiţii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea directă 
a cadrelor calificate în aceste lucrări şi numai după însuşirea instructajului de securitate şi 
sănătate în muncă.

Art.3.  Nu  se  pot  angaja  persoane  sub  18  ani,  cu  afecţiuni  pulmonare  cronice, 
afecţiuni cardiace cronice acute  sau cu alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri 
de disconfort.

Art.4. Repartizarea salariaţilor la locurile de muncă se efectuează funţie de calificarea 
pe  care  o  au  pentru  lucrările  ce  li  se  încredinţează,  modul  cum  şi-au  însuşit  noţiunile 
corespunzătoare acestor lucrări, aptitudinea, experienţa, capacitatea fizică şi neuropsihică.

1.2.Controlul medical la angajare şi periodic

Art.5. Personalul poate fi încadrat numai după efectuarea examenului medical şi care 
să ateste că este apt pentru munca respectivă.

Art.6.  Având în vedere că  în activitatea de recepţionare,  conservare,  păstrare şi 
valorificare a produselor agricole, salariaţii sunt expuşi sau există posibilitatea expunerii la 
pulberi vegetale ca rezultat al muncii, se va organiza controlul medical la intervale periodice.

1.3. Instruirea personalului

Art.7. Organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  salariaţilor  în  domeniul  privind 
securitatea şi sănătatea în muncă se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

1.4.Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie

Art.8. Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri) se face pe 
baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care este expus salariatul în timul îndeplinirii  
sarcinii de muncă.

1.5.Aparatură de măsură şi control

Art.9. Este interzisă funcţionarea utilajelor, maşinilor, instalaţiilor etc. fără  aparatele 
de măsură şi control cerute de procesul tehnologic şi de prevenire a pericolelor.
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Art.10. Este  stric  interzisă  utilizarea  aparatelor  de  măsură  şi  control  neverificate 
metrologic la termen sau defecte.

Art.11. În punctele de pericol, atât aparatele indicatoare, cît şi instalaţiile de reglare 
sau de automatizare vor fi prevăzute cu sisteme de alarmă acustică, optică sau mixtă.

Art.12. Este  interzisă  orice  modificare  a  reglării  aparatelor  de  măsură  şi  control, 
precum şi blocarea cu orice mijloc a aparatelor de reglare şi siguranţă.

Art.13. Sunt strict interzise orice fel de reparaţii sau intervenţii la aparatele de măsură 
şi control de către alte persoane decât cele de specialitate.

Art.14. Aparatele de măsură şi control vor fi însoţite de instrucţiuni de funcţionare în 
vederea folosirii lor în condiţii de siguranţă.

1.6.Protecţia împotriva electrocutării

Art.15. (1) La lucrările pentru recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea 
produselor  agricole,  atunci  când se folosesc instalaţii  şi  utilaje  electrice,  se vor respecta 
regulile cuprinse în normele specifice de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea 
energiei electrice şi normele specifice de securitate şi sănătate în muncă  pentru transportul 
şi distribuţia energiei elecrice.

În cazul în care se constată o defecţiune, operatorul va scoate instalaţia din funcţiune 
şi va anunţa electricianul de întreţinere pentru remedierea acesteia.
                       (2) În scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, 
înainte de punerea sub tensiune, verificările înscrise în tabelul 1 ( fig 1)
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B1 Verificarea  vizuală  a  imposibilităţii 
atingerii pieselor sub tensiune da da da da da da da da da da da
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B2

Verificarea vizuală a închiderii tuturor 
capacelor şi a existenţei la locul lor a 
tuturor apărătorilor  şi  a  gardurilor  de 
protecţie ale instalaţiilor electrice

da da da da da da da da da da da

B3
Verificarea  vizuală  a  integrităţii 
carcaselor  tuturor  echipamentelor  şi 
elementelor electrice ale instalaţiei

da da da da da da da da da da da

B4

Verificarea vizuală a legăturilor vizibile 
de  legare  la  pământ  a  tuturor 
echipamentelor,  a  construcţiei 
metalice şi a căilor de rulare utilizate 
drept conductor de protecţie.

da da da

da
(dac
ă e 

cazu
l)

Da
(dacă 

e 
cazul)

da da da da da da

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B5
Verificarea  vizuală  a  ancorării 
cablurilor  electrice  vizuale  şi 
protejarea lor contra deteriorării

da da da da da da da da da da da

B6
Verificarea  a  interdicţiei  plasării 
cablurilor electrice pe sol sau pe alte 
suprafeţe pe care se circulă

da da da da da da da da da da da

B7
Verificarea  vizuală  a  integrităţii 
cablurilor electrice vizibile. Verificarea 
se face fără a atinge cablurile.

da da da da da da da da da da da

B8

Operatorii care au obligaţia de a purta 
echipament de protecţie electroizolant 
trebuie să verifice vizual integritatea şi 
valabilitatea  utilizării  din  punct  de 
vedere al verificărilor periodice

da da da da da da da da da da da

B9

Verificarea  vizuală  a  dstanţelor 
admise  pînă  la  conductoarele 
electrice neizolate (linii de contact, linii 
electrice aeriene etc.) 

da da da da da da da da da da da

B10 Verificarea  inexistenţei  receptoarelor 
electrice improvizate da da da da da da da da da da da

B11 Verificarea  integrităţii  cutiilor  de 
comandă şi a cablurilor de susţinere a 

da da da da da da da da da da da
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acestora

B12
Verificarea  interdicţiei  suspendării 
echipamentelor şi a oricăror piese de 
cablurile electrice

da da da da da da da da da da da

B13
Verificarea vizuală a izolaţiei cleştelui 
port-electrod  (la  instalaţiile  electrice 
de sudură)

- - - - - - - - da
da

(dacă e 
cazul)

da
(dacă e 
cazul)

B14

Verificarea existenţeişi integrităţii fişei 
cordonului  de  alimentare  a 
echipamentelor  electrice  mobile  şi 
portabile

- - da da da

da
(dacă 

e 
cazul)

da
(dacă 

e 
cazul)

da
(dacă 

e 
cazul)

da
(dacă 

e 
cazul)

da
(dacă e 
cazul)

da
(dacă e 
cazul)

B15 Verificarea  existenţei  cutiei  de 
protecţie pentru cleştele portelectrod da - - - - - - - da - -

B16

Verificarea  auditivă  sau  vizuală  a 
funcţionării  dispozitivului  pentru 
întreruperea  funcţionării  în  gol  a 
instalaţiilor de sudură electrică

- - - - - - - - da - -
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1.7.Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor
 

Art.16. Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor în silozuri, depozite celulare şi 
uscătoare fixe,  ca urmare a existenţei PULBERII VEGETALE (PRAFULUI), A SURSEI 
DE APRINDERE (FOCUL) ŞI A OXIGENULUI ÎN AER, se interzice existenţa în acelaşi 
timp a celor trei elemente care pot provoca explozia (fig 2).

Art.17. ISTIS aprobă,  finanţează şi  controlează realizarea strictă a măsurilor 
înscrise  în  PROGRAMUL  DE  PROTECŢIE  ATIFOC-ANTIEXPLOZIE,  întocmit  de 
specialiştii,  inginerii,  tehnicienii  şi  persoana  cu  atribuţii  în  domeniul  securităţii  şi 
sănătăţii în muncă şi P.S.I.

Art.18. În programul de PROTECŢIE ANTIFOC-EXPLOZIE vor fi cuprinse un 
minimum de măsuri, cum sunt:

 (1) Instruirea tuturor salariaţilor cu instrucţiunile proprii  privind securitatea şi 
sănătarea în muncă şi cu normele de prevenire şi stingere a incendiilor,  pentru a fi 
temeinic cunoscute, înţelese şi strict respectate.

 (2) Salariaţii desemnaţi prin decizie scrisă de către şeful CTS-ului vor efectua 
lunar  controlul  atent  al  locurilor  de  muncă,  utilajelor,  instalaţiilor  şi  vor  întocmi 
RAPORTUL PRIVIND STAREA ,,COMPLEXULUI,, DE MANIPULAT  ŞI DEPOZITAT 
SEMINŢE.

(3)  RAPORTUL  PRIVIND  STAREA,,COMPLEXULUI,,  DE  MANIPULAT   ŞI 
DEPOZITAT SEMINŢE va fi prezentat şefului CTS-ului în prima zi a lunii respective 
care va stabili măsurile pentru prevenirea incendiului şi exploziei pulberilor vegetale.

(4) Înainte de depozitare, produsele vor fi precurăţate.
(5) Pentru evitarea sudurii  electrice sau oxiacetilenice, funcţie de natura fisurii 

tubulaturii piesei, etc, se vor folosi lipituri cu răşini epoxidice.
(6)  În  cazul  când nu se poate totuşi  evita executarea sudurilor  în  secţiile  de 

producţie,  acestă operaţie  se va face cu respectarea strictă a măsurilor  înscrise în 
continuare în prezentele norme.

(7) În sectorul de livrare şi, în general în cadrul silozului,  se va reduce praful 
vegetal sub limitele admise.   

(8) Atât instalaţiile de primire, condiţionare, cântărire, uscare, predare etc. din 
silozuri, depozite şi staţii de uscare, cât şi utilajele mobile din magazii vor fi prevăzute 
cu instalaţii pentru captarea prafului emanat în procesul tehnologic

(9) Reţelele de aspiraţie trebuie prevăzute cu sistem de evacuare a prafului, care 
să asigure o exploatare sigură şi eficientă.

(10) Săptămânal se va revizui etanşeitatea instalaţiei de desprăfuire executându-
se lucrările de reparaţii necesare.
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(11) Conducătorii  unităţilor sunt obligaţi a menţine aceste instalaţii  în perfectă 
stare de funcţionare.

(12)  Pentru  împiedicarea  răspândirii  în  atmosferă  a  pulberilor  vegetale  şi  a 
plevurilor se vor amenaja camere pentru colectarea acestora.

În fiecare săptămână, praful trebuie eliminat din depozitele de praf şi transportat 
la locurile de depozitare (fig3)

(13) Pentru etanşeitatea capacelor de vizitare de la celule, buncăre şi depozite, a 
capacelor transportoarelor cu racleţi şi melc, de la tubulatura de scurgere etc., se vor 
folosi materiale de etanşeizare (fig 4).

(14) Se interzice depozitarea  florii soarelui în silozuri deoarece gazele pirofore 
degajate din cojile de seminţe încinse pot provoca explozii.

(15)  Controlul  nivelului  de  umplere  al  celulelor  se  va face folosind lampa de 
control alimentată la 24 V, cu glob şi grilă de protecţie (fig5).
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 (16)  Curăţarea  de  praf  şi  murdărie  a  indicatoarelor  de  interzicere  şi  de 

avertizare,  emailate,  aplicate  pe  pereţii  interiori  de  la  toate  palierele,  pe  căile  de 
circulaţie, pe utilaje şi instalaţii şi completarea cu altele nou procurate.

(17)  Instalaţiile  de  aerare  activă  trebuie  menţinute  în  perfectă  stare  de 
funcţionare.

(18) Instalaţiile de detectare a temperaturii care indică tendinţa de acumulare a 
căldurii în masa de cereale, trebuie să fie în stare de funcţionare în scopul intervenţiei 
în timp util pentru oprirea activităţii biologice şi prevenirea autoaprinderii.

(19) Va fi strict respectată periodicitatea curăţirii plăcilor magnetice de captare a 
corpurilor feroase din masa produsului care provoacvă scântei mecanice (fig. 6).

(20)  Tubulatura  de  transport  pneumatic,  precum  şi  vizoarele  de  sticlă  sau 
poliester  se  leagă  la  pământ  prin  coliere  de  tablă  zincată.  În  porţiunea  vizoarelor, 
flanşele  şi  manşoanele  flexibile  de  legătură  a  tubulaturii,  se  vor  prevedea  legături 
echipotenţiale.

(21) Cel puţin odată pe zi se va verifica starea instalaţiilor şi utilajelor care se 
găsesc în spaţii deosebit de periculoase din punct de vedere al concentraţiei de praf 
vegetal.

(22)  Legarea  la  pământ  a  tuturor  utilajelor  şi  instalaţiilor  este  obligatorie. 
Valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ va fi de cel mult 4Ω 
şi trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare.
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(23) Responsabilul de CTS se va ocupa personal de organizarea exerciţiului 
P.S.I. cel mai adaptat pentru specificul activităţilor privind prelucrarea şi depozitarea 
seminţelor.

(24) La înlăturarea prafului  acumulat, prin măturare crearea unui nou praf în 
suspensie  (aerosol)  trebuie  redus.  Practica  măturării  unui  nivel,  care  permite 
depozitarea prafului la nivelul de mai jos , apoi măturarea acestuia din nou, emitera 
prafului, trebuie interzisă, aceasta fiind o practică neacceptată.

(25) Utilizarea echipamentului  electric etanş,  care să nu provoace aprinderea 
prafului, este obligatorie.

(26) Introducerea şi utilizarea lămpilor portabile cu baterie.
(27) Se interzice introducerea de obiecte metalice în celule, buncăre şi instalaţii 

de depozitare şi prelucrare a cerealelor şi alte produse.
(28)  Se  va  supraveghea  munca  mecanicilor  de  întreţinere  atunci  când  se 

lucrează la revizii şi reparaţii la piciorul şi capul elevatoarelor (fig7).

Art.19. În  cazul  în  când  piesele  trebuie  totuşi  să  fie  sudate  şi  nu  pot  fi 
demontate,  se  admite  executarea  acestei  operaţii  sub  directa  supraveghere  a 
conducătorului locului de muncă, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri:

238



(1)  Construirea,  în  fiecare  unitate,  a  TRUSEI  DE  SUDURĂ  ANTIFOC-
EXPLOZIE, care va fi depozitată împreună cu transformatorul de sudură la atelierul 
mecanic (fig 8). 

(2)  Sudorii  vor  fi  instruiţi  temeinic  pentru  a  respecta  normele  de  protecţie  a 
muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor. (fig 9).

(3) Şeful CTS-ului se va deplasa la faţa locului şi împreună cu cu conducătorul locului 
de muncă vor asigura realizarea următoarelor măsuri de prevenirea incendiului şi 

exploziei:
a) oprirea instalaţiei şi utilajelor şi scoaterea de sub tensiune;b) transportarea de 
la atelierul mecanic a trusei de sudură antifoc-explozie şi a transformatorului de 
sudură  şi  urcarea  acestora,  cu  troliu,  prin  golul  de  montaj,  până  la  locul 
intervenţiei (fig 10).
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c) curăţarea organelor de maşini , a carcaselor, pieselor, tubulaturii etc. de praful 
vegetal depus atât în exterior, cât şi în interior;

d) executarea minuţioasă a curăţeniei în zona locului unde se execută operaţia 
de sudare;

e)  îndepărtarea sau protejarea materialelor  combustibile;  umectarea zonei  de 
lucru; înfundarea tubulaturii şi transportoarelor, pentru a nu transmite flacăra, cu sacii 
de iută umectaţi, existenţi în trusă;

f) echiparea sudorului autorizat şi a ajutorului său cu echipamentul individual de 
protecţie existent în trusă.

g)  instalarea  transformatorului  de  sudură,  legarea  la  nul  şi  la  pământ  şi 
racordarea la reţeaua electrică prin cablu cu ştecher;

h) umplerea găleţilor cu apă, umectarea abundentă a sacilor de iută şi pregătirea 
stingătoarelor portabile; racordarea la reţea a furtunului de refulare tip C;

i) instruirea corectă a sudorilor, a celor doi salariaţi din echipa de intervenţie şi a 
pompierului;

j) întocmirea în două exemplare şi înmânarea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC 
conducătorului locului de muncă, semnarea de primire şi păstrarea asupra sa pe toată 
durata lucrării şi executarea sudurii;

k) supravegherea şi controlul sever al locului unde se execută sudarea (fig. 11).

l) se va controla temperatura pieselor sudate şi se va proceda la îndepărtarea 
sacilor umectaţi.  Se va controla atent toată zona unde s-a lucrat şi nu se va pleca 
decât dacă există garanţia că incendiul nu poate avea loc.

1.8.Organizarea locului de muncă
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Art.20. Activitatea pentru recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea 
produselor agricole se va face în spaţii şi încăperi special amenajate, dotate cu utilaje, 
instalaţii şi dispozitive adecvate.

Art.21. Lucrările  de  valorificare  a  cerealelor  se  vor  desfăşura  sub 
supravegherea permanentă a conducătorului locului de muncă.

Art.22. Căile  de  acces  în  magazii,  silozuri,  depozitele  de  pe  platformele 
tehnologice vor fi întreţinute în stare bună şi vor fi prevăzute cu podeţe, balustrade, 
marcaje şi indicatoare de circulaţie standardizate.

Art.23. Este  strict  interzisă  orice  modificare  a  procesului  tehnologic  şi  a 
instrucţiunilor de lucru fără aprobarea conducerii unităţii.

Art.24. Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă va verifica 
dacă au fost luate toate măsurile de protecţie necesare pentru prevenirea accidentelor 
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Art.25. Şeful  CTS-ului  este  obligat,  în  cazul  tuturor  activităţilor  care  pot 
prezenta  un  risc  pentru  securitatea  şi  sănătatea  muncitorilor,  datorită  pulberilor 
vegetale, să ia măsurile corespunzătoare.

Art.26. La locul de muncă se vor respecta în mod riguros instrucţiunile de lucru.
Art.27. Este interzisă părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducătorului 

locului de muncă.
Art.28. Toate încăperile (locurile de muncă, treceri etc) vor fi ţinute în stare de 

curăţenie, cu respectarea normelor igienico-sanitare.
Art.29. Fiecare  salariat,  înainte  de  predarea  schimbului,  va  face  ordine  şi 

curăţenie la locul său de muncă, fiind interzisă acumularea pe locurile de muncă a 
oricăror materiale.

Art.30. Conducătorii  locurilor  de muncă vor verifica personal  starea fizică şi 
psihică a salariaţilor, neprimind la lucru pe aceia care nu sunt în deplină capacitate de 
muncă (stare de ebrietate, boală, oboseală evidentă, etc)

4.3.2.  ACTIVITATEA  DE ÎNCĂRCARE  DESCĂRCARE  ŞI  DEPOZITARE  A 
PRODUSELOR AGRICOLE
  

2.1. Prevederi generale
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Art.31. Încărcarea şi decărcarea cerealelor se face uniform pe toată suprafaţa 
de depozitare asfel încât, să se păstreze echilibrul construcţiei şi să se evite tasarea 
neuniformă a acesteia.

Art.32. Încărcarea şi descărcarea depozitelor se fac pe toată duratea tasărilor, 
conform prescripţiilor din proiecte sau indicaţiilor scrise ale proiectantului.

Art.33. Încărcarea  magaziilor  de  cereale  se  face  la  capacitatea  maximă 
prevăzută în proiect, fără a depăşi sarcina maximă admisă a planşeelor şi înălţimea de 
încărcare la pereţi.

Art.34. În  cazul  magaziilor  duble,  cu  zid  antifoc,  încărcarea  şi  descărcarea 
acestora se face concomitent astfel încât să se evite presiunea inegală pe zidul antifoc.

Art.35. Nu  se  admite  încărcarea  depozitelor  care  prezintă  slăbiri,  fisuri, 
crăpături etc. ale elementelor de rezistenţă.

Art.36. (1)  Apariţia  oricăror  semne  de  slăbire  a  elementelor  de  rezistenţă 
trebuie anunţată imediat telefonic şi în scris proiectantului şi constructorului.

             (2) În asemenea cazuri, până la sosirea organelor tehnice competente,  
se vor lua măsuri de eliminare a pericolului de prăbuşire, surpare, dărâmare etc. şi de 
accidentare  a  personalului,  prin  afişarea  indicatoarelor  de  interzicere,  conform 
standardelor în vigoare.

Art.37. Nu este permisă pornirea maşinilor, instalaţiilor, utilajelor fără anunţarea 
prealabilă a celor care concură la aceste operaţiuni şi fără primirea confirmării de la 
locurile de muncă şi posturile de supraveghere.

Art.38. Nu este permis accesul în incintă a persoanelor din afara unităţii fără 
aprobarea prealabilă a conducerii unităţii şi fără a fi instruit corespunzător.

Art.39. Drumurile de acces la spaţiile de depozitare şi la clădirile anexe trebuie 
să fie în permanenţă libere pentru circulaţia autovehiculelor,  fiind interzisă blocarea 
acestora cu materiale, utilaje, etc.

Art.40. Starea  drumurilor  trebuie  să  permită  circulaţia  autovehiculelor,  fără 
pericol de accidentare.

Art.41. Viteza de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile interioare nu trebuie 
să depăşească 5km/h (fig.12) .

Art.42. La intrarea în centru se va planta un indicator pentru circulaţie provind 
limitarea vitezei mijloacelor de transport.

Art.43.Toate  drumurile  de  acces  din  incinta  unităţilor  vor  fi  prevăzute  cu 
indicatoare pentru ciculaţie, stabilite şi confecţionate conform standardelor în vigoare.

Art.44. Liniile de garaj proprii vor fi menţinute în bune condiţii, astfel încât să fie 
evitate accidentele ce s-ar putea produce din cauza stării lor necorespunzătoare.
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Art.45. Periodic şi ori de câte ori este cazul, se va solicita organelor căilor ferate 
să  verifice  starea  tehnică  a  liniilor  de  garaj  sub  aspectul  rezistenţei,  gabaritelor, 
iluminatului şi semnalizatoarelor

Art.46. Bazele de recepţie, centrele de condiţionare, şi staţiile de uscare  sunt 
obligate respecte indicaţiile organelor căilor ferate privind lucrările ce trebuie efectuate 
pentru siguranţa circulaţiei pe liniile de  garaj.

Art.47. Trecerile peste liniile de garaj vor fi marcate în mod vizibil, fiind interzisă 
traversarea prin alte locuri decât cele stabilite.

Art.48. Este interzisă depozitarea materialelor la distanţă mai mică de 2,8 m de 
axul liniei de garaj.

Art.49. Se interzice  fumatul  şi  folosirea  focului  deschis  în incinta  silozurilor, 
staţiilor de uscare, magaziilor şi în general, în spaţiile cu degajări de pulberi vegetale.

Art.50. Pe  celulele  de  siloz,  la  înălţime  vizibilă,  se  va  scrie  cu  litere  roşii: 
FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE – PERICOL DE EXPLOZIE (fig 13) 
. 

Art.51. La  intrarea  în  unitate,  precum  şi  la  toate  palierele  din  interiorul 
silozurilor, staţiile de uscare etc. se vor amplasa indicatoare de interzicere emailate, cu 
textul: FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE – PERICOL DE EXPLOZIE.

Art.52. Pentru  atenţionarea  permanentă  a  salariaţilor,  privind  pericolul  de 
explozie  a  prafului  vegetal,  la  locurile  adecvate,  se  vor  amplasa  indicatoare  de 
avertizare, emailate, scrise cu negru pe fond galben: FIECARE SALARIAT ÎN PARTE 
ŞI  FIECARE  SCHIMB  ÎN  PARTE  VA  ASIGURA  CURĂŢAREA   ÎN  TOT  TIMPUL 
SCHIMBULUI  A  PULBERILOR DE PE ECHIPAMENTE,  INSTALAŢII,  CONDUCTE, 
TUBULATURĂ, DIN JURUL UTILAJELOR ŞI DE PE PODEA.

Art.53. La intrarea în unitate vor fi controlaţi toţi  salariaţii,  delegaţii  şi se vor 
reţine ţigările şi brichetele la panoul special amenajat, în casete nominalizate. (fig. 14).
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Art.54. Pentru fumători se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, amplasate 

lângă poartă, la o distanţă de minimum 25 m de obiective şi dotate cu lădiţe umplute cu 
nisip sau recipiente umplute cu nisip sau recipiente cu apă pentru stingerea ţigărilor şi 
care vor fi ferite de curenţii de aer (fig. 15) .

Art.55. Trecerile peste diferite instalaţii  din silozuri  şi depozite celulare vor fi 
marcate în mod vizibil cu indicatoare de atenţionare  şi vor fi prevăzute cu podeţe de 
trecere şi cu balustrade pentru sprijin (fig 16).
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 Art.56.   Transportoarele şi elevatoarele vor fi prevăzute cu capace de vizitare 
care, în timpul funcţionării, trebuie să fie în permanenţă închise pentru a nu se putea 
degaja praf în atmosfera de lucru.

Art.57. Pasarelele de vizitare ale benzilor  transportoare de la  magazii  vor fi 
prevăzute cu balustrade solide, având înălţimea de cel puţin 1 m.

Art.58. Buncărele de primire auto vor fi acoperite cu grătare metalice rezistente 
care să permită circulaţia autovehiculelor încărcate.

Art.59. Celulele,  depozitele  şi  buncărele  din  silozuri,  depozitele  celulare  şi 
staţiile de uscare vor fi prevăzute cu grătare metalice fixate în rame care să nu permită 
deplasarea lor. Grătarele vor fi în permanenţă închise cu lacăte (fig. 17).  

 

Art.60. Camerele de aerare la magazii,  sub pardoseală,  vor fi  prevăzute cu 
capace  confecţionate  din  materiale  rezistente.  Pentru  evitarea  răsturnării  utilajelor, 
rosturile între capace şi bordura canalelor de aerare nu trebuie să fie mai mari decât 
cele prevăzute în proiect.

Art.61. Depozitele şi buncărele vor fi prevăzute cu scări metalice încastrate în 
pereţi, având coş de protecţie conform standardelor în vigoare.
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Art.62. Toate depozitele de cereale vor fi prevăzute cu ferestre rabatabile, care 
să permită o rapidă ventilare şi evacuare a prafului din interior.

Art.63. Nu este permis accesul la instalaţii şi utilaje al altor persoane. Au acces 
salariaţii autorizaţi şi temeinic instruiţi.

Art.64. Nu este permisă efectuarea de operaţiuni, manipulări, manevre, etc. în 
afara celor dispuse de conducătorul locului de muncă.

Art.65. Nu sunt permise lucrări care afectează elementele de rezistenţă, fără 
verificarea prealabilă prin calcul al posibilităţilor de executare a acestor lucrări şi fără 
aprobarea scrisă a proiectantului.

Art.66. Se interzice utilizarea îmbrăcămintei, lenjeriei sa al altor accesorii din 
fibre (materiale) sintetice.

Art.67. Se va utiliza îmbrăcăminte fără buzunare, manşete sau cute în care 
pulberile s-ar putea acumula.

Art.68. Întrucât  există  pericolul  de  explozie,  se  va  utiliza  încălţăminte  de 
protecţie, fără accesorii metalice.

2.2 Analiza şi recepţionarea produselor agricole

Art.69. În  laboratoarele  de  analiză  a  produselor  agricole  se  vor  respecta 
prevederile instrucţiunilor proprii privind laboratoarele fizico-chimice şi mecanice.

Art.70. La  lucrările  de  recepţionare  a  produselor  agricole  se  vor  respecta 
următoarele:

a) urcarea în autovehicul se va face numai după oprirea acestuia la o distanţă 
maximă de cca 30 cm faţă de rampa laboratorului şi avertizarea conducătorului auto;

b) urcarea în autovehicul se va face numai pe scara fixă, cu mână curentă în 
părţile laterale;

c) coborârea din autovehicul se va face pe aceeşi scară şi numai când acesta 
staţionează (fig 18).

d) la luarea probelor din camioane, urcarea şi coborârea se vor face cu atenţie, 
după avertizarea conducătorului auto.

Art.71. Se interzice cu desăvârşire fumatul în interiorul laboratorului unde se 
află materialele inflamabile ce pot da naştere la incendii şi explozii.

Toţi sacii  cu probe de materiale vor fi scoşi din laborator în fiecare seară şi 
depozitaţi în magazie, în vederea prevenirii incendiilor şi intoxicărilor cu CO2.

Art.72. Se interzice  intrarea în  magaziile  gazate,  atât  timp cât  nu a  expirat 
termenul stabilit pentru degazare.
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Art.73. În timpul controalelor, ce se fac la produsul din magazii, laboranţii au 
obligaţia de a sesiza conducerea unităţii în situaţia în care se observă fisuri în zidurile 
magaziilor, atât în interior, cât şi în exterior.

Art.74. Pentru recoltarea probelor din arioaie, laboranţii se vor urca numai cu 
ajutorul scărilor, sprijinite pe părţile laterale.

Art.75. La luarea probelor de porumb ştiuleţi din copcile făcute în porumbare, 
precum  şi  cele  făcute  în  magazii,  înainte  de  începerea  operaţiunilor  se  va  face 
consolidarea pereţilor din jurul copcilor pentru a se evita prinderea salariaţilor în copci.

Art.76. Luarea probelor de produse de la selectoare, agregate de condiţionare, 
din vagoane c.f. sau de pe şlepuri, se va face de către laboranţi instruiţi special, cu 
respectarea normelor specifice de protecţie a muncii.

Art.77. Urcarea pe vagon se va face numai pe scara de acces, cu faţa, folosind 
ambele mâini şi asistat de un alt salariat care va ajuta la înmânarea aparaturii (găleată, 
sondă, termometru) (fig. 19).

Art.78. Luarea probelor din vagoane se efectuează numai atunci când acestea 
staţionează .

Art.79. La vagoanele cu capace, deschiderea şi închiderea se va face cu atenţie 
(fără bruscări, loviri, etc.), pentru evitarea dezechilibrărilor şi căderilor de la înălţime. 

Se va purta  centură de siguranţă (fixată cu frânghia de un punct fix şi rezistent) 
şi cască de protecţie (fig. 20).

Art.80. Coborârea de pe vagon se va face numai pe scara de acces, cu faţa, 
folosind ambele mâini, după ce s-a înmânat aparatura (găleată, sondă, termometru).

2.3. Încărcarea şi descărcarea produselor agricole

  2.3.1 Descărcarea produselor la staţiile de primire auto

Art.81. La  staţiile  de  primire  auto,  pentru  prevenirea  accidentelor,  se  vor 
respecta următoarele:

247



a) toate îmbinările conductelor trebuie să fie etanşe, să nu permită scurgerea 
uleiului din cilindrul de forţă în timpul ridicării sarcinilor;

b) întrerupătorul automat pentru pornirea electromotorului va fi asigurat cu lacăt 
(fig 21) ;

c) în timpul funcţionării sub sarcină se va avea grijă să nu circule persoane pe 
sub platforma de ridicare;

d)  este interzis a se ridica sarcini mai mari decât sarcina maximă admisă de 
ridicare menţionată în carte tehnică a cricului (troliu respectiv).

Art.82. Este interzisă funcţionarea cricului  hidraulic (troliului)  fără limitator de 
cursă.

Art.83. Şinele de rulare a cricului hidraulic (troliului) vor fi legate la centura de 
împământare. Obligatoriu, întregul agregat va fi legat la nul şi la pământ.

Art.84. Cablul  de  alimentare  cu  energie  electrică  a  electromotorului  de  la 
instalaţia de ridicare va fi suspendat.

Art.85. Este interzisă intrarea sub maşină în timpul suspendării pe cric (troliu), 
precum şi curăţarea platformelor mijloacelor de transport.

Art.86. Înainte de ridicare autocamionul se va scoate din viteză.
Art.87. Este  interzisă  manipularea  mecanismului  cricului  fără  aprobarea 

mecanicului de tură.
Art.88. Este interzisă staţionarea pe platforme sau pe benzi, existând pericol de 

accidentare. (fig. 22).
Art.89. După fixarea maşinii  pe cric, conducătorul auto trebuie să părăsescă 

cabina autovehiculului.

2.3.2.  Încărcarea  şi  descărcarea  vagoanelor  la  rampele  de  cale  ferată  din  
silozuri şi din bazele de recepţie

Art.90. Toate  vagoanele  oprite  pentru  încărcare  sau  descărcare  în  incinta 
unităţii  trebuie  să  fie  frânate  şi  blocate  cu saboţi.  Este  interzis  a  se  întrebuinţa  la 
frânarea vagoanelor bucăţi de lemn, traverse sau pârghii.

Art.91. Deplasarea manuală a vagonului se va face cu ajutorul pârghiilor sau cu 
alte dispozitive,  sub directa supraveghere a şefului de echipă,  de tură şi numai din 
părţile laterale ale acestuia (însă nu de pe  parte rampei), prin împingere. Este interzisă 
deplasarea  vagoanelor  prin  tamponare.  Este  interzisă  deplasarea  vagoanelor  prin 
împingere cu tractorul sau ifronul în orice poziţie.

248



Art.92. Pentru manevrarea capacelor de pe vagoane se vor folosi oameni apţi 
din punctul de vedere al sănătăţii ( să nu fie handicapaţi), pentru a lucra la înălţime, 
care vor fi instuiţi special. Se vor prefera oamenii care au lucrat mult timp la aceste 
operaţii.

Art.93. Pe timp de noapte rampa de încărcare-descărcare a vagoanelor va fi 
iluminată din toate direcţiile astfel ca vagoanele să nu creeze umbre.

Art.94. Personalul, care manevrează pe vagon capacele de închidere, verifică 
umplerea  vagonului,  ia  probe,   sigilează  capacele,  etc,  va  fi  echipat  cu  cască  de 
protecţie şi centură de siguranţă fixată la un punct rezistent în structura silozului, astfel 
încât să permită libera mişcare a braţelor.

Art.95. Pentru deschiderea şi închiderea şibărelor la desărcarea produsului din 
siloz în vagoane deschise tip G.A. se  vor folosi scări simple sau platforme în consolă, 
rabatabile, după caz.

Art.96. Pentru evitarea accidentelor ce pot avea loc prin căderea produselor la 
deschiderea uşilor şi trapelor vagoanelor , muncitorii care deschid uşa sau trapa vor 
sta în poziţie laterală sau în spatele uşii, după caz, evitând să stea în drepul deschiderii 
uşii sau trapei (fig 23) . 

Art.97. Este interzis:
a) să se treacă printre două vagoane staţionate pe aceeaşi linie dacă distanţa 

între ele este mai mică de 8 m (fig 24) ;
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b) să staţioneze în uşile vagoanelor de marfă în timpul  manevrelor ( fig. 25);

c) călătoria pe tampoanele vagoanelor, pe arcuri, pe cutia de unsoare sau pe 
alte părţi exterioare ale vagoanelor;

d) să se treacă pe sub vagoane.
Art.98. În general,  mişcarea vagoanelor  trebuie făcută cu mijloace mecanice 

(locomotivă, cabestan), iar dacă se efectuează manual se va face de minimum patru 
persoane, cu împingere de pe partea laterală a vagonului şi opusă rampei.

Art.99. Pe  liniile  de  garaj  din  incinta  unităţilor,  unde  nu  există  organe  ale 
S.N.C.F.R.,  manevrarea  vagoanelor,  indiferent  cu  ce  mijloace  se  face,  va  fi 
supravegheată şi condusă de un salariat pregătit şi autorizat în acest scop.

Art.100. Este interzis ca în timpul manevrelor să se execute lucrări de finisare a 
vagoanelor.

Art.101. Este interzis ca personalul de încărcare-descărcare să urce din mers 
pe scările  vagonului,  locomotivei,  pe  platformele  de frânare  sau să coboare de pe 
acestea în timpul  manevrelor, în afară de cazurile când este necesar să se prevină o 
avarie sau un accident.
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Art.102. Trecerea  salariaţilor  peste  liniile  ferate  trebuie  să  se  facă  drept 
(perpendicular) pe linie, pe distanţa cea mai scurtă, convingându-se în prealabil că nu 
sunt vagoane sau locomotive care se apropie.

2.4. Lucrări privind controlul celulelor de siloz

Art.103.  Coborârea  în  celule  de  silozuri  şi  depozite  celulare  este  permisă 
numai salariaţilor desemnaţi în scris şi instruiţi în acest scop.

Art.104. Salariaţii  desemnaţi  pentru  coborârea  în  celule  trebuie  să  fie  apţi 
pentru aceasta, atât sub aspect fizic, cât şi neuropsihic, în acest scop vor fi supuşi unui 
examen medical corespunzător, la angajare şi periodic, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Art.105. Coborârea în celule se va face din dispoziţia conducerii unităţii şi sub 
supravegherea  conducătorului  locului  de  muncă,  cu  înştiinţarea  salariaţilor  care 
participă la operaţiunea respectivă.
Verificarea celulelor,  înainte de coborârea în celulă se va efectua cu detectoare de 
CO2.

Art.106. Înaintea efectuării coborârii se stabileşte nominal echipa care participă 
la coborâre şi în mod special, salariatul care va fi introdus în celulă, având ăn vedere 
ca acesta să se afle intr-o dispoziţie fizică şi psihică normală.

Art.107. Coborârea în celule se face cu troliu mecanic marcat cu CS’97, care 
va fi verificat înaintea fiecărei coborâri de către un mecanic calificat. Troliul de coborâre 
în celule va fi prevăzut cu clichet de siguranţă cu arc, care să nu permită schimbarea 
accidentală a acestuia (fig 29).

Art.108. Se  interzice  folosirea  troliului  mecanic,  cu  care  se  execută 
introducerea în celule a oamenilor pentru ridicarea sau coborârea de materiale, piese 
etc.

Art.109. Ca măsură obligatorie  de protecţie împotriva căderii,  salariatul  care 
coboară în celulă va fi asigurat cu centură de siguranţă şi frânghie legată la punct fix şi 
rezistent.

Art.110. Pentru evitarea acidentelor,  ce eventual  ar  putea avea loc  datorită 
prezenţei în celule a unor substanţe toxice sau unde cantitatea de aer este sub 17%, 
silozarul care coboară în celule va purta obligatoriu mască izolantă cu aspirare liberă a 
aerului curat sau aparat izolant cu autonomie limitată.

Art.111. În  cazul  celulelor  goale  coborârea  se  face  numai  după  aerisirea 
acestora prin instalaţiile de aerare, iar acolo unde nu există, se vor deschide capacele 
de vizitare de la partea inferioară şi  superioară, pentru a se forma curenţii  care să 
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elimine complet  eventualele substanţe toxice sau gaze existente în celule.  În cazul 
celulelor fără orificiu de vizitare, la partea inferioară se demonteză tubul de scurgere şi 
se deschide şibărul.

Art.112. La coborârea în celule din silozuri sau în depozite celulare participă cinci 
salariaţi, din care:

• 1- unul coboară în celulă;
• 2- unul supraveghează coborârea şi în acelaşi timp ţine frânghia de la centura 

de siguranţă şi cordonul lămpii portative;
• 3- unul ţine furtunul măştii;
• 4-5- doi manevrează troliul mecanic.
Cei care supraveghează sunt echipaţi la fel care coboară în celulă (fig. 30).

Art.113. După fixarea în dreptul gurii de coborâre în celulă troliul se ridică de pe 
roţi prin intermediul şuruburilor de calare.

Art.114. Înaintea fiecărei coborâri se reaminteşte semnalul convenţional pentru 
ridicare, semnal care se transmite prin frânghia legată la centura de siguranţă.

Art.115. Exploartarea troliului se face cu respectarea:
              a) la poziţia cea mai coborâtă a scaunului troliului pe tambur (adică 40m de la  
planşeu) trebuie să mai rămână neapărat înfăşurate minimum 10 spire;
              b) se interzice transportul materialelor;
              c) se foloseşte numai pentru o persoană;
              d) la ridicare sau coborâre nu se eliberează manivelele de acţionare ale 
troliului manual.

Art.116. Coborârea în celulă se face prin desfăşurarea lină, ritmică a cablului, 
evitându-se balansurile şi şocurile.

Art.117. După trecerea scaunului troliului, în mod obligatoriu, se aplică grătarul 
de protecţie la gura de vizitare.

Art.118. În timpul lucrului în celule acestea vor fi iluminate corespunzător, astfel 
încât să se observe clar activitatea salariatului introdus de acestea. Iluminatul se va 
realiza numai cu lămpi la tensiunea de 12 volţi sau cu baterie.

Art.119. În timpul  coborârii  sau staţionării  în celule,  salariatul  respectiv  va fi 
supravegheat în permanenţă şi ridicat imediat la suprafaţă în cazul când se observă că 
mişcările,  gesturile  şi  comportarea  sa  sunt  anormale,  chiar  dacă  acesta  nu  a  dat 
semnalul de ridicare.

Art.120. Se interzice:
a)  coborârea  în  celule  fără  dispoziţia  sau înştiinţarea  celui  care  conduce şi 

organizează procesul de muncă în sectorul respectiv;
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b) coborârea de pe scaunul troliului. În cazurile excepţionale, când acest lucru 
este absolut necesar, salariatul va rămâne ancorat cu centura de siguranţă;

c) în nici o împrejurare şi sub nici un motiv nu se admite scoaterea centurii de 
siguranţă sau frânghiei legate de aceasta;

d) părăsirea locului de muncă de către salariaţii care manipulează troliul şi cei 
care supraveghează activitatea salariatului aflat în celulă înainte ca acesta să fie ridicat 
la suprafaţă;

2.5. Depozitarea produselor agricole

2.5.1. Sondarea produselor depozitate

Art.121. Sondarea  produselor depozitate în celulele de siloz şi ale depozitelor 
celulare se face numai de personal instruit, cu sonda electromecanică.

Art.122. Sondarea se execută în mod obligatoriu de către doi salariaţi, din care 
unul pentru acţionarea şi oprirea sondei, iar celălalt pentru fixarea şi scoaterea barelor.

Art.123. Sondarea  se  execută  numai  la  dispoziţia  conducătorului  locului  de 
muncă şi care stabileşte nominal salariaţii ce vor face sondarea.

Art.124. Înaintea  începerii  sondării,  mecanicul  de  serviciu  verifică  starea 
tehnică a sondei, barelor, cheii de avans, mersului înainte şi înapoi şi, funcţie de cele 
constatate,  avizează  sau  nu  folosirea  sondei.  Constatările  sale  sunt  aduse  la 
cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi a celor doi salariaţi.

Art.125. Sonda mecanică va fi bine fixată pe centrul celulei,  iar introducerea 
barelor se va face numai în poziţie verticală, după care se prinde cheia de fixare a 
barelor în  canalul cilindrului de dirijare a barelor.

Art.126. Sonda  mecanică  va fi  bine asigurată  cu  pene  din  lemn în  ambele 
sensuri, la toate roţile, înainte de începerea operaţiunii de sondare (fig. 31).

Art.127. Dacă în timpul sondării produselor din celule se observă că barele au 
fost deviate de la poziţia verticală, se va decupla motorul de şurubul fără sfârşit. După 
oprirea motorului se va aduce sonda în poziţie normală de lucru, adică cu barele în 
poziţie verticală şi numai după aceasta se va continua sondarea.

Art.128. În cazul producerii unor defecţiuni la sonda mecanică în timpul  lucrului 
se decuplează electromotorul de şurubul fără sfârşit, se întrerupe curentul (se scoate 
ştecherul din priză) şi se anunţă, după caz, electricianul sau mecanicul de serviciu.

Art.129. Se interzice introducerea sau scoaterea barelor în timpul funcţionării.
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Art.130. Se interzice punerea în funcţiune a sondei mecanice fără apărători de 
protecţie la organele exterioare în mişcare.

Art.131. Se interzice salariaţilor care execută sondarea de a interveni pentru 
remedierea defecţiunilor electromecanice, aceasta făcându-se numai de salariaţii  de 
specialitate.

Art.132. Se interzice efectuarea remedierilor în timpul funcţionării.
Art.133. Se interzice părăsirea locului de muncă în timpul funcţionării  sondei 

mecanice.

 2.5.2. Transportul produselor agricole pentru depozitare

Art.134. Elevatoarele  din silozuri,  depozite celulare şi  staţii  de uscare vor  fi 
deservite de salariaţi instruiţi cu regulile de protecţie a muncii, la exploatarea acestora.

Art.135. Elevatoarele vor fi prevăzute, la capul de acţionare, cu platforme de 
vizitare împrejmuite cu balustrade solide, cu înălţimea de 1 m, bine fixate pe podină, şi 
scări de acces cu mână curentă, conform documentaţiei tehnice (fig. 32) .

Art.136. Piciorul elevatorului trebuie împrejmuit cu balustradă cu înălţimea de 1 
metru şi scară de acces  cu mână curentă (fig. 33).

Art.137. Elevatoarele trebuie prevăzute cu sistem de frânare care să împiedice 
rotirea acestora în sens invers în cazul opririlor sub încărcătură.

Art.138. Elevatoarele  şi  transportoarele  cu  lanţ  (redler)  vor  avea capace de 
vizitare, respectiv ferestre pentru controlul vizual al debitelor şi modului de lucru.

Art.139. Pentru împiedicarea răspândirii prafului se vor lua următoarele măsuri:
a) elevatoarele vor fi racordate la instalaţia de aspiraţie şi evacuare a prafului;
b) camerele de praf şi ciocanele vor fi curăţate săptămânal sau ori de câte ori 

este nevoie,
c) tronsoanele elevatoarelor, orificiile de vizitare şi şibărele vor fi etanşeizate.
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Art.140. Organele exterioare în mişcare ale elevatoarelor vor fi prevăzute cu 
apărători de protecţie. (fig. 34).

Art.141. Pornirea  şi  oprirea  elevatoarelor  se  vor  executa  numai  de salariaţi 
numiţi pentru aceste operaţiuni şi numai după anunţarea prealabilă a celorlalţi.

Art.142. Se interzice traversarea peste şi sub transportoarele cu bandă dacă nu 
sunt amenajate treceri conform prezentelor instrucţiuni (fig. 35). 

Art.143. Este  interzisă  descărcarea  materialului  din  cupa  IFRON  direct  pe 
banda transportorului cu bandă, mobil. Încărcarea transportoarelor se va face numai 
prin intermediul unui buncăr de alimentare (fig. 36).

2.5.3. Tarare, separare, baterii de trioare

Art.144. Pentru  asigurarea  unei  funcţionări  normale  maşinile  de  tarat   şi 
bateriile  de trioare  se vor  amplasa  în  spaţii  sau locuri  uşor  accesibile,  astfel  încât 
supravegherea şi deservirea acestora să se facă fără pericol de accidentare.

Art.145. Montarea se face pe diferite elemente de rezistenţă, care să asigure o 
bună stabilitate – fără pericol de răsturnare.

Art.146. Maşinile  de  tarat  şi  bateriile  de  trioare  cu  amplasament  fix  vor  fi 
obligatoriu  racordate  la  instalaţia  de  aspiraţie  a  prafului  sau  vor  fi  prevăzute  cu 
aspirator şi ciclon propriu.
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Art.147. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor maşinile de tarat şi bateriile 
de trioare vor fi prevăzute cu dispozitive şi mijloace de protecţie a muncii şi vor fi legate 
la pământ.

Art.148. Organele exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje etc.) vor fi 
prevăzute  cu  apărători  complete.  Locurile  sau  organele  de  maşini  care  nu  pot  fi 
protejate  cu  apărători  vor  fi  îngrădite  cu  balustrade  sau  protejate  cu  paravane  de 
protecţie montate la distanţe corespunzătoare.

Art.149. Pe  toată  lungimea  bateriei  de  trioare  se  vor  aplica  apărătoare  de 
protecţie (fig 37).

Art.150. Este interzisă:
a) reglarea dispozitivului de curăţare a sitelor în timpul funcţionării;
b) curăţarea maşinilor în funcţiune;
c) introducerea mâinilor în interiorul maşinilor în funcţiune.

 

4.3.3.  ACTIVITATEA  DE  CURĂŢARE,  USCARE  ŞI   MANIPULARE  A 
PRODUSELOR AGRICOLE

3.1. Prevederi generale pentru lucrările cu utilaje mobile

Art.151. Pentru exploatarea în condiţii nepericuloase de muncă a utilajelor din 
dotarea bazelor de recepţie, silozurilor, etc. trebuie avut în vedere caracterul lor mobil 
şi condiţiile deosebite în care lucrează (deplasări frecvente, umezelă, frig, praf, etc.).

Art.152. Personalul  de întreţinere şi exploatare trebuie să cunoască, în mod 
temeinic,  măsurile  de  protecţie  ce  trebuie  luate  în  fiecare  din  situaţiile  date  şi  să 
supravegheze ca procesul tehnologic să se defăşoare fără pericol de accidentare.
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Art.153. Înainte  de  începerea  lucrului  se  va  face  verificarea  temeinică  a 
utilajelor,  controlându-se  în  mod  special  starea  şasiurilor,  articulaţiilor,  îmbinărilor 
nituite şi sudate, brăţărilor, colierelor sistemelor de transport, apărătorilor de protecţie, 
cablurilor, organelor de transmisie, echipamentelor electrice etc. Vor fi admise la lucru 
numai utilajele aflate în bună stare de funcţionare.

Art.154. La amplasarea utilajelor se va avea în vedere ca acestea să aibă o 
stabilitate bună, să fie ancorate şi fixate împotriva deplasărilor necomandate.

Art.155. Utilajele vor fi  astfel  amplasate încât să se creeze treceri  şi  căi  de 
circulaţie între ele. Între gabaritul lor funcţional maxim şi pereţi, stâlpi, etc. trebuie să 
existe o distanţă de cel puţin 0,8m. 

Art.156. În cazurile când se lucrează simultan la mai multe utilaje se va asigura 
salariatului posibilitatea de urmărire comodă şi fără pericole a funcţionării acestora, în 
condiţiile impuse de procesul tehnologic.

Art.157. Este interzisă alimentarea cu energie electrică a uni utilaj mobil de la 
un alt utilaj  aflat în apropiere (alimentarea în serie).

3.2. Lucrări de manipulare a produselor agricole cu transportoare mobile

Art.158. Înainte de începerea lucrului se verifică starea tehnică a transportorului 
cu  melc  (şnecul),  în  mod  deosebit  a  suportului  transportor,  colierului,  brăţărilor, 
articulaţiilor, tijei filetate, şuruburilor de prindere, apărătorilor de protecţie, sudurilor şi 
modul de fixare a roţilor de la suportul de transport şi în mod special, al echipamentului 
electric.

Art.159. Transportoarele cu melc trebuie să fie bine centrate pentru evitarea 
frecării între melc şi jgheab.

Art.160. Apărătoarea de protecţie trebuie să îmbrace capul de alimentare pe 
întreaga circumferinţă.

Distanţele  între elementele  componente  ale  apărătorii  nu  trebuie  să permită 
introducerea mâinilor sau picioarelor (fig. 38).

Art.161. Poziţia de lucru a celor care alimentează transportorul trebuie să fie la 
distanţă de cel puţin 0,5m. Nu se admite ţinerea picioarelor deasupra sau sub capul de 
alimentare. Nu se admite introducerea capului de alimentare în vracul de cereale prin 
apăsarea acestuia cu picioarele.

Art.162. Poziţia de lucru a transportoarelor cu melc trebuie să fie cea normală. 
În cazuri excepţionale, când poziţia de lucru nu poate fi cea normală, se vor lua măsuri 
de ancorare corespunzătoare. Se interzice, atât ridicarea transportoarelor pe vracul de 
cereale, cât şi funcţionarea acestora în poziţii instabile.

Art.163. Nu  se  admite  mutarea  transportorului  aflat  în  funcţiune.  Mutarea 
transportorului se face sub supravegherea conducătorului locului de muncă şi numai 
după  supravegherea  conducătorului  locului  de  muncă  şi  numai  după  întreruperea 
curentului  şi  scoaterea ştecherului  din  priza  de alimentare.  Funcţie  de distanţă,  de 
poziţia de lucru, starea căii de rulare etc, se va stabili numărul salariaţilor care participă 
la mutarea şi instalarea transportorului.

Art.164. Este interzis ca în timpul alimetării transportoarelor cu melc salariaţii să 
lucreze desculţi.

Art.165. Nu se admite desfundarea transportoarelor în timupul funcţionării.
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Art.166. Este  strict  interzisă  intervenţia  la  transportorul  cu  melc  pentru 
remedierea defecţiunilor ivite în timpul funcţionării.  Remedierea defecţiunilor se face 
numai  de  personal  calificat  şi  numai  după  întreruperea  curentului  şi  scoaterea 
ştecherului din priza de alimentare.

Art.167. Pe  carcasele  transportoarelor  cu  melc  se  vor  fixa  indicatoare  de 
avertizare: ATENŢIE LA CAPUL DE ALIMENTARE.

Art.168. La  transportoarele  pneumatice  se  vor  monta  plase  de  sârmă  de 
protecţie cu orificiile de absorbţie a aerului şi plase de sârmă la coşurile de alimentare 
(fig. 39).

Art.169. La transportoarele pneumatice nu este permisă staţionarea în raza de 
refulare a cerealelor.

3.3. Selectarea şi curăţarea produselor agricole

Art.170. Lucrările  de  selectare  şi  curăţare   se  vor  efectua cu  selectoare  şi 
vânturători, care se vor verifica sub aspect tehnic înainte de punerea în funcţiune. Se 
vor verifica tehnic înainte de punerea în şasiurile, îmbinările, articulaţiile, angrenajele, 
starea ventilatoarelor, apărătorile de protecţie şi echipamentul electric.

Art.171. Amplasarea selectoarelor şi vânturătorilor se face în locuri accesibile 
salariaţilor, cu asigurarea căilor de acces pe ambele laturi ale acestora.

Art.172. După instalarea maşinilor în poziţie convenabilă în interiorul magaziei 
şi înainte de punerea lor în funcţiune se vor monta tuburile de evacuare a prafului şi a 
corpurilor uşoare (pleava) în afara magaziei. În cazul cînd nu există acestă posibilitate 
se va amenaja o cameră de praf în interiorul magaziei.

Art.173. Organele exterioare în mişcare (curele, roţi dinţate, cuplaje, etc.) vor fi 
prevăzute cu apărători de protecţie. De asemenea, partea inferioară a selectorului şi a 
bateriei de trioare va fi protejată cu apărătoare de protecţie de plasă de sârmă.

Art.174. Se interzice introducerea mâinilor, atât în coşul de alimentare, cât şi în 
interiorul maşinilor în timpul funcţionării.

Art.175. Se interzice reglarea, ungerea sau remedierea defecţiunilor în timpul 
funcţionării.

Art.176. Se interzice salariaţilor să intre sub selectoarele aflate în funcţiune.
Art.177. Remedierea  defecţiunilor  se  va face numai  de personal  calificat  şi 

numai  după  întreruperea  curentului  electric  şi  scoaterea  ştecherului  din  priza  de 
alimentare.
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Art.178. Deplasarea  selectoarelor  şi  a  vânturătorilor  se  va  face  numai  în 
prezenţa  conducătorului  locului  de  muncă  şi  numai  după  întreruperea  curentului 
electric şi scoaterea ştecherului din priza de alimentare (fig. 40). 

Art.179. În  timpul  executării  lucrării  este  interzis  a  se  face  curăţenie  sub 
maşinile de calibrat şi mesele de sortare.

Art.180. În timpul funcţionării nu este permis a se introduce mâinile în maşinile 
de calibrat şi sortat.

Art.181. Este interzis a se atârna îmbrăcămintea pe calibroare şi gravitatoare.
Art.182. Coborârea în buncăr trebuie să se facă cu cea mai mare atenţie numai 

pe scara metalică.
Art.183. În caz de defecţiune la maşini se va anunţa mecanicul de tură care are 

sarcina să remedieze toate defecţiunile.
3.4. Batozarea porumbului
Art.184. Înainte de punerea în funcţiune se va face o verificare a stării tehnice a 

ansamblurilor  din  componenţa  batozelor.  Verificarea  se  face  prin  rotirea  manulă  a 
bătătoarelor, ventilatoarelor, şnecurilor, exhaustoarelor, dispozitivelor de acţionare ale 
sitelor oscilante şi electromotoarelor.

Verificarea tehnică se face de salariatul cu pregătire de specialitate.
Art.185. Înainte de pornire se verifică toate organele exterioare în mişcare care 

trebuie să fie prevăzute cu apărători de protecţie.
Art.186. Amplasarea  batozelor  se  va  face  la  distanţă   convenabilă  faţă  de 

depozitul de ştiuleţi pentru a permite alimentarea lor fără pericol de accidentare.
Art.187. În cazul montării batozelor pe eşafodaje, platforme etc., se va verifica 

starea acestora din punctul de vedere al rezistenţei şi stabilităţii.
Art.188. După stabilirea poziţiei de lucru se execută în mod obligatoriu protecţia 

prin legare la pământ.
Art.189. Sunt interzise deblocarea, ungerea, întreţinerea şi repararea batozelor 

aflate sub tensiune.
Atr.190. Se interzice introducerea în coşul de alimentare a altor corpuri solide 

în timpul funcţionării batozelor.
Art.191. Se interzice accesul persoanelor  străine în staţiile de batere sau în 

raza batozelor şi utilajelor pe care le deservesc.
Art.192. Deplasarea batozelor de la un loc de muncă la altul se face numai în 

prezenţa  conducătorului  locului  de  muncă  şi  numai  după  întreruperea  curentului 
electric şi scoaterea ştecherului din priza de alimentare.

Art.193. La punerea în funcţiune a batozei se va verifica, obligatoriu, atât partea 
mecanică, cât şi cea electrică.
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Art.194. Se interzice punerea în funcţiune a batozei cu defecţiuni la panoul de 
comandă sau cu circuitele  electrice improvizate şi  cu sistem defect  de închidere a 
tablolui electric.

Art.195. Pornirea şi oprirea, ori de câte ori este necesar, se va face numai după 
ce batoza este goală de porumb. Alimentarea pâlniei cu ştiuleţi de porumb se va face 
numai după ce bătătorul a atins turaţia nominală (450 rot./min.). Întodeauna oprirea se 
va face numai după ce s-a efectuat golirea completă a camerei de batere.

Art.196. Deblocarea,  ungerea  ,  întreţinerea  şi  repararea  batozei  aflată  sub 
tensiune sunt interzise. În asemenea situaţii se întrerupe curentul de la tabloul electric 
la care este racordată batoza, se aplică plăcuţa de interdicţie a cuplării la reţea şi apoi 
se execută lucrarea.

Art.197. Se interzice introducerea în pâlnia de alimentare a mâinilor, picioarelor 
şi a altor corpuri solide în timpul funcţionării batozei.

Art.198. Panoul de alimentare va avea, în mod obligatoriu, uşa prevăzută cu 
microîntreruopător care la deschiderea acesteia să întrerupă alimentarea cu energie 
electrică a panoului (fig. 41).

Art.199. Zilnic  se  va  verifica  de  către  personalul  de  exploatare  starea  de 
funcţionare  a utilajului,  urmărindu-se dacă nu au apărut  bătăi  suspecte,  frecări  ale 
melcilor  de  carcase,  funcţionarea  corectă  a  elementelor  panoului  de  comandă, 
continuitatea cablurilor electrice de alimentare.

Art.200. Orice intervenţie în cadrul instalaţiei electrice se va face numai după 
ce aceasta a fost scoasă de sub tensiune şi a fost montată placa cu interdicţia: NU 
CUPLAŢI! SE LUCREAZĂ PE LINIE.

Art.201. Lucrările de reparaţii şi întreţinere a batozei, atât la parte electrică, cât 
şi pentru partea mecanică, se vor face numai de personal calificat în acest sens, cu 
respectarea regulilor corespunzătoare.

Art.202. În timpul  funcţionării  batozei se interzice staţionarea persoanelor  în 
dreptul aruncătorului de ciocălai sau urcarea pe utilaj a salariatului care o deserveşte.

Art.203. Exploatarea batozei este interzisă în următoarele cazuri:
• dacă bătătorul prezintă palete rupte,
• dacă vergelele contrabătătorului s-au rupt ori lipsesc;
• dacă se percep frecări între melci şi carcase,
• dacă nu este asigurată protecţia instalaţiei electrice la nulul de protecţie şi 

la pământ.
Art.204. Transportul batozei în incinta unităţii se face prin remorcare cu bară 

rigidă, de către tractor, viteza de deplasare fiind de maximum 5 km/h.
Art.205. La transportarea batozei pe distanţe mai mari, între două depozite, se 

demontează transportorul cu melc, pâlnia de alimentare şi aruncătorul de ciocălăi cu 
ajutorul  macaralei  şi  apoi  se cuplează  batoza prin  intermediul  proţapului  la  tractor, 
viteza de deplasare fiind de maximum 15 km/h.
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3.5. Uscarea cerealelor
3.5.1.Uscarea cerealelor cu uscătoare fixe
Art.206. La executarea lucrărilor de uscare a cerealelor deservirea instalaţiilor 

de uscare se va face, în mod obligatoriu, numai de către salariaţi instruiţi privind modul 
de funcţionare şi exploatare a instalaţiilor de uscare.

Art.207. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de uscare se vor verifica 
sensurile de rotaţie a ventilatoarelor, angrenajelor, transmisiilor prin curele, şnecurilor 
etc. De asemenea, se va verifica dacă lanţurile de transmisie şi curelele sunt suficient 
de întinse.

Art.208. Toate  organele  exterioare  în  mişcare;  şaibe,  axe,  curele,  lanţuri 
etc.,precum  şi  celelate  subansambluri  vor  fi  obligatoriu  protejate  cu  apărători  de 
protecţie.

Art.209. Este innterzisă executarea oricărei operaţii de întreţinere sau reparaţii 
în timpul funcţionării instalaţiei de uscare.

Art.210. Este interzisă deschiderea capacelor de vizitare la canalele de aer cald 
ale coloanei de uscare sau a generatorului de căldură în timpul funcţionării instalaţiei 
de uscare.

Art.211. După  oprirea  focului  la  generatorul  de  căldură  se  vor  lăsa  să 
funcţioneze,  în  mod  obligatoriu,  ventilatoarele,  cca.  10  minute,  pentru  eliminarea 
gazelor şi răcirea instalaţiei.

Art.212. În cazul în care motorina sau gazul nu se aprind la prima anclanşare 
se vor lăsa ventilatoarele în funcţiune câteva minute, timp în care vaporii de motorină 
sau gazul sunt evacuate, după care se va încerca o nouă pornire.

Art.213. În  situaţia  când în focar  se observă depuneri  de  motorină în stare 
lichidă, pornirea focului se va putea face numai după o curăţare prealabilă a focarului.

Art.214. Se interzice părăsirea locului de muncă de către salariatul însărcinat 
cu supravegherea instalaţiei de uscare.

Art.215. Se interzice depăşirea temperaturii  agentului  de uscare peste limita 
superioară  admisă  pentru  produsul  supus  uscării.  De  asemenea,  este  interzisă 
funcţionarea instalaţiei de uscare fără aparate pentru măsurarea temperaturii.

Art.216. În instalaţia de uscare se vor introduce numai produsele condiţionate, 
fără să aibă în conţinut impurităţi inflamabile (plevuri, foi, capitule etc.) sau corpuri care 
să provoace înfundarea dispozitivului de golire.

Art.217. Toate locurile  de muncă vor  fi  bine iluminate  pentru  o desfăşurare 
normală a muncii, atât ziua cât şi noaptea.

Art.218. Pentru iluminatul în interiorul coloanei de uscare, în cazul lucrărilor de 
curăţare sau reparaţii, se vor folosi lămpi portative la tensiunea de 24 V.

Art.219. Instalaţiile şi conductele cu temperatură ridicată vor fi  izolate termic 
sau  protejate  împotriva  pericolului  de  accidentare  prin  arsuri  şi  pentru  protejarea 
materialelor combustibile aflate în apropiere.

Art.220. Scările  de  acces  din  interiorul  staţiilor  de  uscare  vor  fi  permanent 
curate.

Art.221. Locurile de acces între diferite utilaje vor fi în permanenţă libere şi în 
perfectă stare de curăţenie.

Art.222. Se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din uscarea produselor în 
încăperile staţiei de uscare.

Art.223. Este  interzisă  depozitarea  în  camera  generatorului  de  căldură 
(focarului) a materialelor de orice fel.

Art.224. Conductele  de  alimentare  cu  motorină  şi  rezervorul  vor  fi  etanşe, 
pentru evitarea scurgerilor de combustibil.

Art.225. Rezervorul  de  combustibil  pentru  consum  zilnic  va  fi  instalat  la 
distanţele  prevăzute  de  normele  P.S.I.  şi  va  avea  montat,  pe  conducta  ce  duce 
combustibilul la arzător, un ventil de închidere a combustibilului uşor accesibil în caz de 
nevoie.

Art.226. Alimentarea cu curent electric a instalaţiei de uscare se va face printr-
un întrerupător general montat la suficientă distanţă de uscător, uşor accesibil în caz 
de urgenţă, conform documentaţiei tehnice.
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Art.227. Este  interzis  cu  desăvârşire  fumatul  în  camera  generatorului  de 
căldură, în preajma coloanei de uscare sau în interiorul clădirii de uscare.

Art.228. Este  obligatorie  curăţarea  coloanei  de  uscare  ori  de  câte  ori  este 
nevoie.

Art.229. Este interzisă evacuarea zgurei în stare incandescentă, acesta va fi 
mai întâi stinsă cu apă, apoi împreună cu cenuşa se va arunca într-o groapă cu apă.

Art.230. La  curăţarea  depozitelor  (pentru  produse  umede  destinate  uscării, 
precum  şi  a  celor  pentru  produsele  uscate)  salariaţii  vor  lucra  purtând  corect 
echipamentul individual de protecţie corespunzător.

Art.231. Gurile de vizitare a depozitelor vor fi protejate cu capace şi grătare de 
protecţie, care se vor asigura cu lacăte.

Art.232. Controlul nivelului produselor în depozite se va face numai cu lampa 
portativă alimentată la tensiunea de 24 V, introdusă prin orificiul practicat în grătarul de 
protecţie al gurii de vizitare.

Art.233. Este interzisă coborârea în depozite în timpul funcţionării instalaţiei de 
uscare.

Art.234. În  clădirea staţiei  de uscare precum şi  în  camera generatorului  de 
căldură se vor instala pichete de incendiu dotate conform normativului P.S.I. (fig. 42) .

Art.235. Salariaţii care deservesc instalaţia de uscare vor fi echipaţi cu salopete 
de  bumbac,  bine  strânse  pe  corp.  Este  interzisă  purtarea  halatelor,  şorţurilor, 
îmbrăcămintei cu poale lungi, manşete largi şi neîncheiate.

Art.236. Electromotoarele  de  angrenare  ale  ventilatoarelor  şi  valţurilor  de 
descărcătoare vor fi legate la nul şi la pământ.

Art.237. Lămpile  de  iluminat  în  camera  motorului  şi  în  faţa  tabloului  de 
comandă vor fi alimemtate la tensiune nepericuloasă de 24 V.
          Vor fi utilizate lămpi portative, alimentate la tensiunea redusă de 24 V, tip  
antiexploziv.

Art.238. La tabloul de comandă nu se va lucra sub tensiune şi numai cu mănuşi 
şi galoşi electroizolanţi de joasă tensiune.      

Alimentarea  tabloului  de  comandă  se  va  face  numai  prin  intermediul 
transformatorului 380/220 V.

Art.239. În timpul funcţionării transformatorului de aprindere a focului nu se vor 
atinge  cu  mâna  electrozii  de  aprindere,  tensiunea  fiind  10.000  V  (pericol  de 
electrocutare).

Art.240. Toţi conductorii de alimentare cu energie electrică vor fi bine izolaţi şi 
pozaţi corespunzător.

Art.241. În faţa tabloului de comandă va fi montată platforma electroizolantă.
Art.242. Toate  aparatele  de  comandă  şi  comutare  vor  fi  bine  închise 

(capsulate), pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.
Art.243. Se  interzice  intrarea  persoanelor  străine  în  camera  motoarelor  în 

timpul funcţionării.
Art.244. Se vor respecta întocmai regulile de pornire, funcţionare, întreţinere, 

supraveghere şi oprire a uscătorului.
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Art.245. Este  interzisă  efectuarea  oricăror  operaţii  de  ungere,  reglare, 
întreţinere, sau reparaţie a instalaţiei şi maşinii în timpul funcţionării acesteia.

Art.246. Se  interzice  părăsirea  locului  de  muncă  de  către  salariaţii  care 
deservesc uscătorul.

Art.247. Se interzice depăşirea temperaturii  agentului  de uscare peste limita 
superioară admisă pentru produsul supus uscării.

Art.248. Utilajele  de alimentare  şi  evacuare  a  produselor  din  uscător  vor  fi 
asigurate la nulul de protecţie şi la pământ.

Art.249. La  uscătoarele  pe  cărbune  deservirea  se  va  face  numai  de  către 
salariaţi  instruiţi  privind  modul  de funcţionare  şi  exploatare  a instalaţiilor  de uscare 
funcţionând pe cărbune.

Se vor respecta ţi aplica măsurile de protecţie a muncii indicate la centralele 
termice fixe.

Art.250. După stingerea focului în generatorul de căldură se vor lăsa, în mod 
obligatoriu, ventilatoarele să funcţioneze în continuare 10-15 minute, pentru eliminarea 
şi gazelor şi răcirea instalaţiei.

Art.251. În situaţia când sub focar se formează depuneri de cenuşă şi zgură, 
ele se vor evacua (curăţa) periodic, pentru asigurarea tirajului de ardere.

Art.252. Se interzice părăsirea locului de muncă de către fochiştii însărcinaţi cu 
supravegherea instalaţiei de uscare a cerealelor.

Art.253. Depozitul  de cărbune pentru consum zilnic  va fi  instalat  la distanţa 
prevăzută de normele P.S.I. şi cu acces uşor în vederea manipulării.

Art.254. Este interzis fumatul în camera generatorului de căldură, în preajma 
coloanei de uscare sau în interiorul clădirii staţiei de uscare.

Art.255. Este  obligatorie  curăţarea coloanei  de  uscare,  ori  de  câte  ori  este 
nevoie.

3.5.2. Încărcarea porumbului ştiuleţi în pătule

Art.256. Lucrarea  de  încărcare  a  porumbului  ştiuleţi  în  pătule  impune 
respectarea unor reguli precise, pentru exploatarea în siguranţă deplină a instalaţiei.

Art.257. La încărcarea şi descărcarea buncărului de recepţie în şi din mijloace 
de transport se va ţine seama de punctele de agăţare construite în acest sens, marcate 
cu inscripţia: DE AICI SE LEAGĂ CABLUL MACARALEI, pentru a înlătura orice pericol 
de accidentare (fig. 43).

Art.258. Este  interzisă  folosirea  de  mijloace  improvizate  la  încărcarea  şi 
descărcarea buncărului în şi din mijlocul de transport.

Art.259. Este interzis transportul acestuia pe şosea folosind tractoare întrucât 
construcţia  sa  nu  rezistă  la  şocurile  produse  de  schimbarea  direcţiei  de  mers,  de 
accelerări sau frânări şi nici nu este prevăzut cu installaţii de frânare sau semnalizare 
adecvate.

Art.260. Înainte de începerea lucrului în sarcină se va face o verificare în gol, 
care constă din:

a) verificarea legării la pământ a utilajului,
b) verificarea existenţei la toate transmisiile prin lanţ sau curele a apărătorilor de 

protecţie, vopsite la exterior cu culoare galbenă;
c) verificarea funcţionării corecte a benzii transportoare a buncărului, în sensul 

înfăşurării centrice pe tamburii de acţionare şi întindere.
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Art.261. Nu  se  admit  lucrări  de  reglaj,  întreţinere  sau  intervenţie  pentru 
depanare decât după oprirea funcţionării electromotorului buncărului.

Art.262. Nu se admite sub nici un  motiv îndepărtarea apărătorilor de protecţie 
în timpul lucrului.

Art.263. Nu  se  admite  introducerea  uneltelor  sau  al  altor  obiecte  în  scopul 
îndepărtării cerealelor adunate sub tamburul de întindere. Îndepărtarea materialelor se 
va face numai când utilajul este scos din funcţiune.

Art.264. Pornirea transportoarelor  cu bandă montate în cascadă se va face 
începând cu ultimul transportor din aval.

Art.265. Oprirea transportoarelor montate în cascadă se va face începând cu 
primul transportor din amonte.

Art.266. La încărcarea şi descărcarea încărcătorului ditribuitior rotativ în şi din 
mjlocul de transport se va ţine seama de punctele de agăţare existente în acest scop 
pe utilaj, marcate cu inscripţia: DE AICI SE AGAŢĂ CÂRLIGUL MACARALEI, pentru a 
se evita orice pericol de accidentare.

Art.267. Înainte  de  începerea  lucrului  în  sarcină  se  va  face  verificarea 
funcţionării  corecte a benzilor  transportoare rotative în sensul înfăşurării  centrice pe 
tamburii de acţionare şi întindere.

Art.268. Punerea în funcţiune a utilajelor IC. 50 şi IC.80 se va face de personal 
calificat,  după  verificarea  amănuţită  a  strângerii  tuturor  organelor  de  asamblare, 
legăturilor  electrice  la  motoarele  de  acţionare  şi  a  mecanismelor  de  comandă. 
Obligatoriu, personalul de deservire va purta echipament electroizolant, iar utilajul va fi 
legat la centura de împământare.

Art.269. Este interzisă cu desăvârşire prezenţa salariaţilor în faţa melcului de 
alimentare,  alimentarea  cu  lopata  sau  îndepărtarea  corpurilor  străine  în  timpul 
funcţionării.

Art.270. Urcarea  şi  coborârea  din  scaunul  de  comandă  se  vor  face  după 
oprirea completă a utilajului, pe un teren fără denivelări.

Art.271. Înainte de începerea lucrului se va face o recunoaştere a spaţiului de 
lucru, îndepărtându-se eventaualele obstacole şi corpuri străine ce pot deteriora utilajul 
şi stabilitatea razei de acţiune, funcţie de lungimea cablului de alimentare.

Art.272. Înainte de punerea în funcţiune a utilajelor  se va studia  cu atenţie 
cartea  tehnică  privind  particularităţile  constructive  şi  modul  de  funcţionare.  Se  vor 
verifica rotirea uşoară a celor doi melci  transportori şi buna funcţionare a comenzilor 
tabloului electric şi a celor mecanice.

Art.273. Spaţiile, platformele sau alte locuri unde se va depozita produs pentru 
prelucrat  cu  IC.50  sau  IC.80  vor  fi  astfel  alese  încât  să  nu  aibă  denivelări,  cote 
agabaritice, iar la umplere se vor îndepărta obligatoriu toate corpurile ce pot deteriora 
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utilajul sau care, prin pătrundere în şnecuri, pot duce la accidentarea personalului de 
deservire.

Art.274. Este interzis a se lucra sub reţelele electrice, în apropierea surselor de 
alimentare cu energie electrică sau a utilajelor mobile alimentate prin cabluri.

Art.275. În cazul când se lucrează din grămezi înalte frontul de lucru va fi astfel 
atacat încât prin breşa creată să nu se producă un rambleu care, prin surpare, să ducă 
la acoperirea utilajelor.

Art.276. La mersul înapoi se va avea grijă să nu fie prins şi deteriorat cablul de 
alimentare cu energie electrică.

Art.277. Îndepărtarea corpurilor străine, reglarea şi ungerea se vor face numai 
după ce a fost scos de sub tensiune utilajul.

Art.278. Zilnic  se  va  verifica  presiunea  în  anvelopele  roţilor  de  transport  şi 
atunci când este cazul, se va face umplerea la presiunea nominală.

Art.279. Utilajele la care transformatorul  de alimentare cu tensiune de 24 V 
pentru butoanele  de comandă este defect  nu se vor  folosi  decât  după remedierea 
defecţiunii.

Art.280. Pentru manipularea cerealelor, elevatoarele mobile vor fi deplasate la 
un nou punct de lucru, numai după ce au fost scoase de sub tensiune (prin scoaterea 
ştecherului  din priza de alimentare) şi coborâte tronsoanele pe poziţia de transport. 
Tractarea acestora se va face cu mijloc de transport adecvat, viteza de deplasare fiind 
de maximum 5 km/h.

Art.281. În poziţia de lucru elevatorul mobil va fi asigurat prin intermediul unor 
saboţi de lemn, montaţi la parte exterioară a celor 4 roţi rulare.

Se va avea în vedere ca amplasarea acestora să nu fie făcută în zona reţelelor 
electrice aeriene.

Art.282. La lucrările de încărcare-descărcare şi batozare a porumbului ştiuleţi în 
pătule duble, încărcarea acestor spaţii se va face cu instalaţia de încărcat ştiuleţi de 
porumb  în  pătule  duble,  compuse  din  buncărul  de  recepţie,  transportoarele 
intermediare cu bandă şi un distribuitor.

Art.283. Încărcarea pătulelor duble se va face până la capacitatea pentru care 
a fost  construit,  fără a depăşi  acestă limită,  afişându-se la  loc vizibil  cantitatea de 
ştiuleţi şi înălţimea de depozitare.

Art.284. Se interzice urcarea şi circulaţia oricărui  salariat  deasupra ştiuleţilor 
depozitaţi, cu excepţia laboranţilor care recolteză probe şi care se vor urca cu scări 
sprijinite pe părţile laterale.

Art.285. Se interzice depozitarea ştiuleţilor în pătule ca prezintă panouri rupte 
sau  fisuri  şi  slăbiri  la  celelalte  elemente  constructive,  precum  şi  în  pătulele  care 
prezintă înclinare faţă de verticală.

Art.286. În vederea golirii pătulelor duble se va confecţiona câte o uşă de 1/1 m 
la  fiecare  a doua plasă de pătul.  Se interzice  demontarea întregului  panou  pentru 
golire,  precum şi  ruperea lanţurilor  din panou în acelaşi  scop. Muncitorii  vor sta pe 
părţile laterale în momentul desfacerii uşii.

Art.287. Se interzice urcarea pe batoză în vederea intervenţiei la transportorul 
cu bandă care alimentează batoza.

Se interzice urcarea pe coşul de alimentare a transportorului cu bandă pentru 
intervenţia la utilajul care alimentează acest transportor.

Art.288. Curăţarea spaţiului din interiorul pătulului unde s-a batozat se va face 
după ce utilajele au fost scoase de sub tensiune.

Art.289. Lucrările de reparaţii şi întreţinere la elevatoarele mobile se vor face 
numai  după  coborârea  tronsoanelor  pe  poziţia  de  transport,  salariaţii  executând 
lucrările pe schele mobile sau poduri special construite în acest scop.

De asemenea,  acelaşi  schele  mobile  şi  poduri  se vor  folosi  şi  la  repararea 
tuturor transportoarelor mobile.

Art.290. Transportul în incintă se va efectua cu o viteză de maximum 5 km/h.
Art.291. Dacă în timpul transportului utilajul de lucru râmâne montat (la tractorul 

cu  încărcător  hidrsulc  TIH  445  DH)  se  vor  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  a 
împiedica pendularea acestuia, prin fixarea cu ajutorul unui cablu sau lanţ de cârligele, 
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prevăzute în acest  scop pe partea frontală a şasiului.  Lanţul  sau cablul  va avea o 
lungime de 2,50m (fig. 44) .

Art.292. Pe bord, în partea dreaptă, se află diagramele cu sarcinile maxime de 
ridicare, funcţie de poziţia braţului, diagrame ce trebuie bine cunoscute şi respectate 
riguros în vederea evitării unor accidente grave.

Art.293. Se interzice ca tractorul  cu încărcător hidraulic  TIH-445 DH  să fie 
folosit pentru tracţiune sau remorcare.

Art.294. Tractorul  cu încărcător hidraulic  TIH-445 DH va fi  dat în exploatare 
numai după ce conducătorul acdestuia s-a convins de deplina siguranţă în funcţionare.

Art.295. Tractorul  încărcător  hidraulic  va  fi  utilizat  numai  pentru  sarcini 
nominale  de  maximum  1,8  t,  conform  diagramei  sarcinii  de  ridicare.  Înclinarea 
suprafeţelor de aşezare a încărcătorului nu trebuie să depăşescă 3 grade.

Art.296. Smulgerea unor sarcini cu ajutorul încărcătorului hidraulic este strict 
interzisă, precum şi folosirea tractorului hidraulic pentru împingerea vagoanelor sau al 
altor vehicule.

Art.297. Exploatarea  tractorului  încărcător  hidraulic  se  va  face  numai  cu 
picioarele  de  sprijin  aşezate  în  poziţie  de  lucru,  deoarece,  în  caz  contrar,  există 
pericolul de răsturnare. În teren moale suprafaţa de aşezare se va mări prin utilizarea 
de scânduri groase sau alte materiale asemănătoare.

Art.298. Se interzice cu desăvârşire transportarea de persoane în afara cabinei 
sau ridicarea de persoane cu ajutorul  încărcătorului.

La transportarea unei persoane pe scaunul suplimentar din cabină se va pune 
siguranţa prevăzută în acest scop la uşă.

Art.299. Se innterzice executarea de lucrări cu tractorul TIH 445 DH sub liniile 
electrice (LEA). În acest scop,  tractoarele TIH 445 DH sunt  echipate cu dispozitive 
electronice  de  avertizare  în  cazul  intrării  braţului  în  câmpul  electric  de  frecvenţă 
industrială. Dispozitivul montat în cabina tractorului, conectat la claxon, semnalizează 
momentul  intrării  braţului  în  câmpul  electric  de  frecvenţă  industrială,  prin  semnale 
acustice şi optice.

Art.300. Cu tractorul încărcător hidraulic TIH-445 DH se va lucra numai unde 
există garanţie că graifărul nu va trece desupra unor locuri unde se află persoane.
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Art.301. La terminarea lucrului  graifărele se vor asigura împotriva răsturnării 
(fig. 45).

Art.302. Tractorul nu va fi utilizat în apropierea locurilor sau în încăperile cu 
praf, gaze sau vapori inflamabili  fără a fi prevăzut la eşapament cu parasânetei,  în 
încăperi  al  căror  volum  de  ventilare  nu  sunt  suficiente  pentru  a  elimina  pericolele 
prezentate de gazele de eşapament.

3.5.3. Lucrări de montare şi demontare a panourilor de arioie pentru porumb 
ştiuleţi

Art.303. Montarea arioielor din panouri se va face numai pe terenuri plane şi 
orizontale.

Art.304. Panourile  folosite  vor fi  în perfectă stare,  fără a prezenta rupturi  la 
ştacheţi sau lanţuri.

Art.305. Arioiul se va construi din panouri aşezate obligatoriu cu latura de 1m 
pe pământ, iar latura de 2 m rămânând pe verticală.

Art.306. Panourile vor fi legate între ele şi se vor ancora cu sârmă neagră de 
cel puţin 4 mm grosime, fixându-se bine panourile (fig. 46).

Art.307. Lăţimea unui arioi poate fi de 1 sau maximum 2m, iar lungimea poate 
varia, funcţie de teren şi spaţiu, ajungând la 50 m.

Art.308. Distanţa minimă între două arioaie va fi de 0,8m.
Art.309. Încărcarea arioaielor se va face astfel ca taluzul ştiuleţilor să fie cu cel 

puţin 10 cm sub partea de sus a panourilor.
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Art.310. Acoperirea arioarelor Argeş se va face de o echipă formată din trei 
salariaţi,  care  vor  lucra  de  pe  părţile  laterale  ale  arioiului  stând  pe  scări  de  lemn 
prevăzute cu gheare pentru a fi bine fixate şi asigurate.

Art.311. Se  interzice  urcarea  şi  circulaţia  salariaţilor  deasupta  ştiuleţilor 
depozitaţi.

Art.312. Pentru demontarea arioielor în vederea batozării porumbului ştiuleţi se 
va demonta obligatoriu, mai întâi învelitoarea şi apoi se va trece la demontarea lui.

Art.313. Şeful  de  echipă  va  aduce  la  cunoştinţa  muncitorilor  planul  de 
demontare, tehnologia lucrării şi măsurile de prevenire a accidentelor.

Demontarea arioaielor se va face de la unul din capete, muncitorii care lucrează 
la desfacerea panoului stând în părţile laterale ale acestuia.

Art.314. Desfacerea legăturilor de sârmă sau dispozitivelor cu care sunt prinse 
panourile se va face pe rând, de jos în sus, dar numai pe o singură latură., astfel ca la 
desfacerea ultimei legături  (cea de sus) panoul  să fie deschis  lateral  prin rabatare, 
rămânând fixat pe celaltă latură nedesfăcută. După scurgerea ştiuleţilor se vor desface 
şi legăturile de pe a 2-a legătură a panoului (fig 47). 

Art.315. Este  interzisă  desfacerea  legăturilor  dintre  panouri  cu  ajutorul 
topoarelor sau a răngilor, deoarece provoacă prăbuşirea în masă a porumbului.

Art.316. Este interzis a se desface concomitent mai multe panouri alăturate.
Art.317. Pentru a preveni căderea necomandată a unui număr mai mare de 

panouri este necesară sprijinirea acestora din apropierea panoului care se va desface.
Art.318. După  demontarea  succesivă  a  arioielor  şi  batozarea  porumbului 

panourile vor fi stivuite şi apoi se va curăţa locul unde a fost montat arioiul. Corpurile  
ascuţite (cuie, sârmă) vor fi strânse cu grijă şi acoperite într-un loc ferit.
       Panourile rezultate din demolarea arioaielor vor fi stivuite la o distanţă de minimum 
20 m de liniile electrice aeriene.

Art.319. La verificarea stării calitative a porumbului ştiuleţi se interzice ruperea 
lanţurilor;  pentru aceasta se va desface un singur panou, respectând regulile  de la 
demontarea arioielor în vederea batozării.

 3.5.4. Lucrări de urcare a produselor în magaziile mecanizate

Art.320. Săptămânal se vor verifica amănuţit cele 2 trasportoare cu bandă şi 
racleţi de-a lungul jgheeburilor, urmărindu-se:

a) controlul suporţilor de lemn şi metalici ai rolelor superioare;
b) strângerea piuliţelor şi contrapiuliţelor de la capetele rolelor;
c) verificarea strângerii piuliţelor de fixare a racleţilor pe bandă.
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           Nerespectarea acestor prevederi poate duce la accidente prin ruperea suporţilor 
sau  despriderea  rolelor  ce  pot  cădea  de  la  înălţimea  de  unde  sunt  montate  sau 
îngreunarea pornirii dintr-o dată a transportoarelor, datorită rezistenţelor ce pot apare 
de-a lungul acestora.

Art.321. În  timpul  funcţionării  mecanizării  se  va  avea  în  vedere  ca  toate 
corpurile de iluminat montate desupra benzilor să fie aprinse.

Art.322. Pentru preîntâmpinarea desprinderii  racleţilor de pe gurtă la benzile 
propriu  zise,  datorită  vitezei  relativ  mari  pentru  deplasare  a  acestora,  zilnic  se  va 
verifica dacă benzile sunt centrate, astfel ca ele să ruleze chiar pe mijlocul tamburilor 
de la capetele de întindere şi acţionare a benzilor.

Art.323. În  scopul  evitării  oricărui  accident  la  trecerea  peste  bandă  de  la 
uscător se va monta o scară metalică ce îmbracă banda şi se permite accesul sigur la 
tabloul de comandă a mecanizării.

Art.324. Verificarea tehnică se va face numai când transportoarele cu bandă se 
găsesc în stare de repaus, de către doi salariaţi purtând echipamentul individual de 
protecţie,  unul  din  ei  va  supraveghea  mişcările  celui  de  pe  scară,  care  va  purta 
obligatoriu  centura  de  siguranţă  cu  care  se  va  asigura  de  elementele  solide  ale 
construcţiei, pentru a preîntâmpinarea căderii de la înălţime.

Art.325. În cazul că se vor folosi scări simple, acestea trebuie să fie prevăzute 
cu cârlige de agăţat la capete.

Art.326. Capetele  transportoarelor  cu bandă vor  fi  acoperite  pe întreaga lor 
lungime cu capace demontabile.

Art.327. La  descărcarea  mecanizată  a  magaziilor  de  cereale  benzile 
transportoare aeriene, montate pe console metalice la fiecare stâlp al magaziei, vor fi 
dotate cu o pasarelă longitudinală prevăzută cu balustradă. Pardoseala va fi executată 
dintr-un  material  rezistent,  care  să  permită  deplasarea  muncitorilor  cu  greutăţi 
suplimentare.

a) benzile vor fi dotate cu plase de sârmă care vor proteja ramura inferioară şi,  
de asemenea, vor împiedica căderea accidentală a rolelor,

b)  nu  se  admite  depozitarea  materialelor  pe  pasarelă,  astfel  încât  să  fie 
împiedicată circulaţia pe aceasta sau să se pună în pericol rezistenţa pasarelei.

Art.328. Banda  transportoare  subterană,  montată  într-un  canal  vizitabil  al 
magaziei realizat la cota – 2 m, va fi doată cu dispozitiv de oprire a benzii din orice 
punct:

a)  se  va  asigura  un  spaţiu  suficient  pe toată  luncimea benzii  transportoare 
pentru a se putea interveni uşor în cazul reviziilor sau reparaţiilor.

b) toate tuburile de scurgere a cerealelor pe bandă vor fi dotate cu şibăre de 
reglaj a debitului de scurgere şi se vor menţine în perfectă stare de funcţionare.

Art.329. În procesul de descărcare a magaziei de cereale, în dreptul fiecărei 
guri  de  descărcare,  se  formează  un  con(pâlnie)  cu  baza  în  sus.  În  această  zonă 
produsul este foarte afânat şi există pericolul de scufundare şi antrenare a salariaţilor 
care pătrund în acestă zonă. Se vor respecta următoarele reguli:

a) înaintea începerii lucrului formaţia de lucru desemnată să participe la acestă 
lucrare va fi temeinic instruită, ocazie cu care vor fi prezentate pericolele ce apar în 
timpul descărcării;

b) formaţia de lucru va fi permanent supravegheată de şeful formaţiei de lucru;
c)  se  interzice  pătrunderea  în  timpul  descărcării  în  zona  conului  care  se 

formează în dreptul gurii de descărcare;
d) în situaţia în care se produce o scufundare accidentală în zona conului de 

deasupra gurii de descărcare, pentru salvare se va folosi centura de siguranţă dotată 
cu o frânghie având Φ = 16 mm şi lungimea de 6-8 m şi un număr suficient de dulapi 
de scândură pe care se va deplasa personalul care participă la salvare; 

e) în momentul în care banda subterană funcţionează se interzice formaţiei de 
lucru de a executa lucrări de nivelare a produsului în magazie. Acestă lucrare se va 
excuta numai în cazul în care banda subterană este oprită.

Art.330. La lucrările din magaziile de cereale construite cu benzi transportoare 
subterane se vor respecta instrucţiunile specifice locurilor de muncă dotate cu benzi 
transportoare. Acestea vor fi afişate în locuri vizibile. 
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Art.331. În  zonele  de  acţionare  a  benzilor  transportoare  se  va  sigura  o 
iluminare corespunzătoare cu tensiune de maximum 24 V, iar corpurile de iluminat vor 
fi de tip etanş.

Art.332. Tot în aceste zone se va asigura un sistem de alarmă în caz de pornire 
a benzilor, avarii sau accidente de muncă.

4.3.4. ACTIVITATATEA DE SORTARE

Art.333. Este  interzisă  pornirea,  oprirea  sau  alte  intervenţii  la  maşinile 
electronice  de  sortare  după  culoare  la  fasole  şi  mazăre  sau  la  instalaţiile  anexe 
(compresor,  pompă de vid, benzi transportoare etc.) de către alţi  salariaţi  decât cei 
desemnaţi pentru aceste operaţiuni.
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Art.334. Salariaţii care execută curăţenia în jurul maşinilor de sortare vor purta 
salopete bine încheiate pentru a  nu putea fi prinse de părţile în rotaţie ale maşinilor. 
Este interzisă purtarea halatelor, şorţurilor, îmbrăcămintei cu poale libere şi manşete 
largi şi neîncheiate la locurile de muncă unde există posibilitatea prinderii unor părţi ale 
îmbrăcămintei  de către organele  de maşini  în  mişcare.  Femeile  vor  purta basmale 
pentru evitarea prinderii părului de către organele de maşini în mişcare. La folosirea 
basmalelor se va strânge tot părul sub ele şi nu se vor lăsa capete libere în exterior.

Art.335. Între grupele de maşini electronice de sortare vor exista în permanenţă 
grătare de lemn pentru a împiedica alunecarea personalului de deservire pe boabele 
existente pe podea. De asemenea, vor exista grătare de lemn şi pe căile de acces 
unde se semnalează prezenţa boabelor şi care ar prezenta pericol de alunecare.

Art.336. Furtunurile pentru aer comprimat destinate curăţirii maşinilor vor sta în 
locuri special amenajate şi se vor folosi numai pentru curăţarea de praf şi boabe a 
maşinilor electronice de sortare. Este interzisă joaca sau curăţarea corpului de praf cu 
aceste furtune.

Art.337. Este  interzisă  functionarea  maşinilor  electronice  de  sortare,  a 
compresorului,  a  pompei  de  vid,  precum  şi  ale  celorlalte  utilaje  de  transport  şi 
condiţionare din dotarea staţiilor electronice de sortare, fără apărători de protecţie la 
organele exterioare în mişcare.

Art.338. Se interzice montarea sau demontarea apărătorii de protecţie la discul 
de ferule cât timp acesta se roteşte.

Art.339. Nu este permisă reglarea apărătorii dintre tavă şi discul cu ferule în 
timp ce acestea se rotesc.

Art.340. Este  interzisă  scoaterea  subansamblului  de  alimentare  POWER 
SUPPLI din carcasa maşinii  când acesta se află sub tensiune.  De asemenea, orice 
intervenţie  va  fi  făcută  fără  demontarea  capacelor  de  protecţie,  existând  pericolul 
electrocutării de la înalta tensiune existentă în subansamble.

Art.341. Nu se vor face nici un fel de măsurători sau alte probe stând expus cu 
faţa deasupra etajului  ,,Clasificator’’  rabatat  întrucât  prin  explozia  unui  condensator 
electronic se poate produce un accident.

Art.342. La reglajul aportului luminos pe ecranul tubului catodic se va avea grijă 
să nu cadă obiecte dure pe ecranul tubului, întrucât poate duce la explozia acestuia. 
După orice reglaj trebuie aplicat imediat capacul de protecţie.

Art.343. În momentul remedierii unei defecţiuni la una din maşinile electronice 
de sortare se va închide robinetul pentru aer al acestei maşini, astfel ca atunci  când 
acţionează releul electronic de timp al bateriei de maşini aerul suflat să nu producă 
împrăştierea boabelor şi a prafului existent în camera optică şi în  tavă.

Art.344. Este  interzisă  violarea  sigiliilor  de  la  supapele  de  siguranţă  ale 
instalaţiilor de presiune.

Art.345. Este interzisă funcţionarea atât a maşinilor de sortare, cât şi a oricărui 
utilaj din dotarea staţiei electronice de sortare fără a fi legat la nulul de protecţie şi la 
centura de împământare.

Art.346. În  sala  compresoarelor  de  aer,  pompei  de  vid  şi  exhaustoarelor 
accesul este permis numai salariatului care deserveşte aceste agregate.

Art.347. La instalaţiile de încărcare a depozitelor  de alimentare cu macarale 
tip ,,fereastră,, se va controla zilnic starea legăturilor şi a cablului, luându-se măsuri de 
înlăturarea defecţiunilor care ar provoca accidente.

Art.348. Se interzice cu desăvârşire accesul salariaţilor sub cutia macaralei în 
timp  ce  aceasta  funcţionează.  Locul  de  sub  cutia  macaralei  va  fi  în  permanenţă 
îngrădit, pentru a împiedica accesul în această zonă.

4.3.5. ACTIVITATEA DE DERATIZARE ŞI DEZINSECŢIE

5.1. Măsuri generale
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Art.349.  Prezentele reguli de protecţie a muncii se aplică în toate unităţile în 
care  se desfăşoară  acvtivităţi  cu  produse  de uz  fitosanitar,  indiferent  de forma de 
proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizatre al acestora.

Art.350. Pot fi utilizate numai acele produse de uz fitosanitar care sunt cuprinse 
în ,,Codexul produselor de uz fitosanitar omologate în România’’ şi în completările la 
acesta.

Art.351. Produsele de uz fitosanitar se încadrează şi se depoziteză pe grupe de 
toxicitate (fig. 48).

• Grupa I: produse extrem de toxice;
• Grupa a II-a: produse puternic toxice;
• Grupa a III-a: produse moderat toxice;
• Grupa a IV-a: produse cu toxicitate redusă.

Art.352. Pentru atenţionarea tuturor celor care vin în contact cu produsele de uz 
fitosanitar,  în  vederea  evitării  pericolului  de  intoxicare,  toate  ambalajele  utilizate  în 
activităţi  cu produse de uz fitosanitar  vor purta o etichetă inscripţionată în una din 
culorile:

• ROŞU, pentru grupa I;
• VERDE, pentru grupa a II-a;
• ALBASTRU, pentru grupa a III-a;
• NEGRU, pentru grupa a IV-a.

Art.353. Evidenţa substanţelor toxice se va ţine pe registre şnuruite şi parafate. 
Scăderea materialelor din stoc se va face pe măsura consumării pe baza bonurilor de 
gazare ce se întocmesc obligatoriu după fiecare lucrare.

Evidenţa cantităţilor de produse toxice în depozit sau magazie:
Denumirea produsului.......................................

Data 
intrării 

sau 
eliberării 

(anul, 
luna, 
ziua)

Felul şi nr. 
documentului 

de intrare 
sau eliberare 
şi emitentul

Intrare, 
cantităţi 
(kg sau 
unitate 

de 
volum)

Eliberare 
cantităţi 
(kg sau 

unitate de 
volum)

Numele şi 
calitatea 

persoanei 
care 

primeşte

Semnătura

Stoc, 
cantitate 
(kg sau 
unitate 

de 
volum)

Registrul se vizează de agentul economic.

Art.354. Distribuirea toxicelor se face în locuri autorizate şi cu aprobarea şefului 
de centru.
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Art.355. Transportul substanţelor toxice la lucrări se va face numai cu mijloace 
auto, special destinate, însoţite de către operatorii D.D.D.

Art.356. Transportul  alimentelor,  furajelor,  apei  de băut,  materialelor  sau  a 
persoanelor străine împreună cu substanţele toxice este interzis.

Art.357. Transportul substanţelor toxice inflamabile se va face în amabalajele 
originale, acoperite pe timp călduros cu prelate, rogojini sau foi de cort umede.

Art.358. În timpul manipulării  substanţelor toxice, în depozite sau magazii se 
interzice cu desăvârşire utilizarea oricăror surse de foc.

Art.359. Responsabilul CTS, coordonând efectuarea de activităţi cu produse de 
uz fitosanitar răspunde pentru asigurarea măsurilor privind protecţia muncii, prevenirea 
accidentelor  în  rândul  populaţiei  şi  la  animale,  precum  şi  de  protecţia  mediului 
înconjurător.
 5.2. Deratizarea

Art.360. În operaţiunile de deratizare, substanţele toxice se utilizează în momeli 
alimentare, sub formă de prăfuiri şi prin gazarea galeriilor.

Art.361. Pregătirea  momelilor  raticide  şi  pulberilor  toxice  se  face  numai  de 
operatorii instruiţi şi autorizaţi pentru aceste operaţii. Vasele folosite pentru prepararea 
momelilor şi prăfuirilor, după terminarea preparării acestora, vor fi spălate cu apă.

Ambalajele din carton şi material plastic vor fi arse sau deteriorate şi îngropate 
la distanţe de minimum 100 m de fântâni sau alte surse de apă, la adâncimea de 1 m.

Art.362. La efectuarea operaţiunilor de deratizare a silozurilor, magaziilor şi al 
altor  construcţii  se  interzice  accesul  persoanelor  străine  pe  tot  timpul  acţiunii  de 
deratizare.

Art.363. Beneficiarul va asigura paza şi protecţia momelilor raticide atât timp 
cât acestea se află amplasate în unitatea sa. Cadravele de şobolani şi şoareci vor fi 
ridicate în permanenţă de personalul instruit, care le va arde sau îngropa la 0,8 – 1m 
adâncime la o depărtare de cel puţin 20 m de spaţiul deratizat. Momelile neconsumate 
în perioada indicată mai sus se ridică de personalul instruit, care le va îngropa la 0,8 m 
adâncime.

Art.364. La  obiectivele  deratizate  se  vor  aplica  avertizoare  cu  inscripţia: 
ATENŢIE! TEREN OTRĂVIT. PERICOL DE MOARTE.

Art.365. În timpul pregătirii  momelilor şi a pulberilor toxice salariaţii  vor purta 
mănuşi de cauciuc,  măşti  de protecţie iar  după terminarea pregătirii  şi  administrării 
momelilor şi prăfuirilor se vor spăla pe mâini cu apă şi săpun.

Art.366. Operatorii  care  lucreză cu substanţe toxice  raticide  vor  fi  dotaţi  cu 
echipament  de  protecţie  şi  trusă  de  prim-ajutor,  care  vor  fi  folosite  conform 
instrucţiunilor, funcţie de substanţa toxică.

 5.3. Dezinsecţia cerealelor
Art.367. Toate  magaziile  supuse  gazării  cu  substanţe  toxice  vor  fi  marcate 

obligatoriu cu indicatoare de avertizare, conform standardelor în vigoare (fig. 49).

Art.368. Înainte de pătrunderea în depozite cu gaze toxice se va face aerisirea 
acestora prin deschiderea largă a uşilor şi ferestrelor şi nu se va intra înăuntru decât 
după ce ce se constată că a dispărut mirosul de gaze; în cazul bromurii de metil, care 
nu are miros, pătrunderea în interiorul depozitului se face numai cu masca de gaze cu 
cartuşul corespunzător.
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Art.369. În spaţiul în care se fac tratamentele este interzisă intrarea copiilor şi a 
oricăror persoane străine de lucrările de dezinsecţie. Locurile pe unde circulă păsările 
sau  animalele  domestice  se  vor  stropi  cu  mare  atenţie.  Operaţiile  de  dezinsecţie 
(stropit) se vor face pe timp liniştit, în caz de vânt slab, operaţiile vor fi conduse astfel  
încât soluţia să fie îndreptată în direcţia vântului, omul având vântul în spate, la un vânt 
mai puternic de 3m/s nu se lucreză cu soluţii toxice.

Art.370. Lucrările de gazare a cerealelor în magazii se vor efectua în timpul 
zilei,  iar personalul  operator nu va mai efectua gazări cu alte substanţe în afară de 
substanţa cu care a lucrat prima dată.

Art.371. La gazare, în celule de silozuri, timpul efectiv se va stabili, în funcţie de 
debitul transportoarelor. Astfel, la o celulă de 120t – maximum 2 ore; la celule mari de 
800-1.000t după fiecare 3 ore operatorul se va schimba cu un altul, urmând a se odihni 
şi sta la aer curat 3 ore, după care va relua operaţiune până la terminare.

Art.372. Este interzis a se executa gazarea cerealelor în spaţiile de depozitare 
lipite de locuinţe, de birouri în care se lucreză sau grajduri de animale. Gazarea în 
aceste cazuri se poate executa numai după evacuarea oamenilor sau a animalelor, pe 
toată perioada cât durează gazarea şi degazarea spaţiilor.

Art.373. Pentru  evitarea  răspândirii  gazelor  în  zonele  imediat  învecinate 
depozitului  şi  pentru  asigurarea  concentraţiilor  legale  pentru  dăunători,  magaziile 
respective vor fi bine etanşate prin lipirea tuturor fisurilor , uşilor şi geamurilor cu benzi 
de hârtie  sau polietilenă.  Pe măsura gazării,  la  spaţiile  de depozitare  ce nu pot  fi 
etanşate perfect, stratul de cereale va fi acoperit cu prelate (fig. 50).

Art.374. La lucrările de gazare în magazii sau în celulele de siloz este interzisă 
pe perioada cât acestea sunt sub gaze să se intre în celulele vecine cu cea gazată sau 
în ochiurile de magazie lipite de ochiul gazat. Accesul în aceste spaţii se va face numai 
după  degazarea  cerealelor  şi  aerisirea  spaţiilor,  conform  dispoziţiilor  stabilite  de 
operatorii de gazare.

Art.375. După terminarea lucrărilor de gazare, încăperile şi produsele gazate se 
aerisesc într-o ventilaţie puternică, iar deschiderea uşilor şi a geamurilor se va face de 
către operatorii gazatori autorizaţi, care vor purta echipamentul de protecţie, inclusiv 
masca de gaze cu cartuş filtrant specific gazului respectiv. Degazarea cerealelor se va 
efectua până când în magazia respectivă nu se vor mai constata urme de gaz toxic, 
folosindu-se pentru acesta detectoare şi tubuleţe detectoare specifice.

Art.376. Produsele vegetale tratate se dau în hrana omului şi animalelor după 
dispariţia totală a toxicului şi îndepărtarea reziduurilor inactive ale toxicului. Acest timp 
este specific fiecărei substanţe toxice.

Art.377. Echipamentul de protecţie şi materialele folosite la lucrările de gazare, 
după terminarea operaţiunilor, vor fi supuse degazării, prin expunerea la aer, pentru a 
se elimina gazele imprimate în aceste materiale.

Art.378. În  cazul  intoxicaţiilor  cu  substanţe  organofosforice,  bolnavul  va  fi 
transportat cât mai repede la spital, unde se va aplica tratamentul specificat.
       Nu se administrează lapte pentru că favorizează fixarea toxicului şi agravează 
starea intoxicatului.
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Art.379. Operaţiunile  de  dezinsecţie  prin  gazare,  degazare  şi  detectarea 
gazului în spaţiile închise sau din produsele gazate se vor executa numai de operatori 
special instruiţi, autorizaţi şi cu experienţă în efectuarea acestui gen de lucrări, care au 
axamenul medical periodic efectuat şi avizul medical medical.

Art.380. Înainte de începerea lucrărilor de dezinsecţie prin aerosoli sau gazare, 
responsabilul  lucrării  va  înştiinţa  pe  beneficiar,  indicând  locul  unde  se  efectuează 
operaţiunea, perioada în care se duce, substanţele folosite şi măsurile necesare pe 
care beneficiarul de lucrări trebuie să le ia pentru prevenirea intoxicaţiilor la oameni şi 
animale.

Art.381. Conducătorul  lucrării  de  gazare  are  obligaţia  şi  răspunderea  să 
stabilească  tehnologia  gazării  la  unitatea beneficiară,  funcţie  de construcţia  clădirii, 
produsele  supuse  gazării  etc.  şi  stabileşte  parametrii  optimi  de  gazare,  funcţie  de 
gradul de infestare. Va ţine seama de starea clădirii,  utilaje,  uşi,  acoperiş,  geamuri, 
conductori electrici şi instalaţii sanitare, unde se poate pierde o anumită cantitate de 
gaz pentru că nu există posibilităţi de etanşare perfectă şi avertizează de acest lucru 
pe toţi operatorii, înainte de începerea gazării, că nu este admis să se urce pe palier 
sau încăperi fără mască pe figură.

Art.382. După  terminarea  lucrărilor  de  etanşare  şi  înainte  de  începerea 
lucrărilor de gazare beneficiarul are obligaţia să evacueze toţi salariaţii din spaţiul ce 
urmează a fi gazat.

Art.383. Înainte  de  repartizarea  gazului  în  încăperi  conducătorul  lucrării 
împreună cu operatorii şi delegatul beneficiarului au următoarele obligaţii:

a) controlează calitatea lucrărilor de etanşare ;
b) controlează toate încăperile ca să nu existe persoane străine în spaţiul ce 

urmează a fi gazat;
c) încuie toate uşile ce au legătură cu exteriorul şi aplică pe uşă sigiliul şi afişul 

cu  ,,Cap  de  mort’’  pe  care  se  va  scrie:  ATENŢIE!  GAZE  TOXICE-PERICOL  DE 
MOARTE – NU VĂ APROPIAŢI;

e)  asigură  asistenţa  medicală  sau maşina  salvării  dotată  cu  medicamentele 
necesare şi trusa pentru oxigen-terapie, pentru măsuri de prim-ajutor în cazul intoxicării 
operatorilor;

f) ia măsuri de izolare a clădirilor aflate sub gaze prin împrejmuirea lor cu sfori,  
pe care se pun afişe cu  ,,Cap de mort’’, prevăzute cu benzi de hârtie, pentru evitarea 
apropierii de aceste clădiri a persoanelor străine şi angajaţilor, precum şi a vehiculelor;

g) asigură întreruperea şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice şi 
stabileşte persoanele care asigură paza obiectivului pe toată perioada gazării până la 
degazare, pentru evitarea accidentelor de muncă. Dupa ce s-au luat toate măsurile 
pentru evitarea accidentelor comisia semnează procesul verbal de control şi stabileşte 
data şi ora când poate începe gazarea propriu-zisă.

Art.384. Circulaţia persoanelor şi vehiculelor în jurul obiectivului supus gazării 
va fi interzisă pe o distanţă de minimum 100 m în jurul său.

Înainte de începerea lucrărilor  de dezinsecţie prin  gazare toţi  salariaţii  vor  fi 
avertizaţi şi anunţaţi că nu au voie să pătrundă în obiectivul  supus gazării,  până la 
efectuarea degazării acestuia.

Art.385. Lucrările de gazare a spaţiilor închise se execută de sus în jos (de la 
etajele  superioare  spre  parter,  iar  timpul  maxim  de  expunere  în  mediu  toxic  al 
operatorilor autorizaţi în efectuarea acestor lucrări  va fi  de maximum 30 min. de la 
deschiderea recipienţilor, la care se adaugă timpul de etanşare al uşilor exterioare, pe 
unde au ieşit operatorii.

Art.386. La  lucrările  de  gazare  în  spaţii  închise  vor  participa  minimum  doi 
operatori, atât la efectuarea gazărilor, cât şi la degazări.

Art.387. Toate  ambalajele  substanţelor  utilizate  se  vor  preda  gestionarului 
pentru a fi distruse şi îngropate în locuri special amenajate şi marcate cu indicatoare de 
avertizare.

4.3.6. PREVEDERI DE PROIECTARE
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Art.388. Silozurile, depozitele celulare, uscătoarele fixe, magaziile, pătulele şi 
clădirile  anexe  (laboratoarele,  atelierele,  clădirile  administrative  etc.)  trebuie  să 
îndeplinească condiţiile de amplasare, de igienă a muncii, de iluminat, de alimentare cu 
apă, de încălzire şi ventilaţie, de pază contra incendiilor şi de securitate în muncă.

Art.389. Silozurile, depozitele celulare, uscătoarele fixe, magaziile, pătulele şi 
clădirile anexe, având înălţimi dominante faţă de restul clădirilor din jur, vor fi prevăzute 
cu instalaţii  de paratrăznet (IPT), iar acolo unde normele impun vor fi prevăzute cu 
lămpi de balizaj.

Art.390. Încărcarea cu cereale a depozitelor, indiferent de natura lor, se face 
numai la capacitatea maximă prevăzută în proiectul de execuţie al depozitului respectiv 
şi numai în cazuri excepţionale, la capacitatea stabilită prin dispoziţii speciale scrise.

Art.391. Pe pereţii interiori ai magaziilor se va marca vizibil la pereţi înălţimea 
maximă de depozitare a cerealelor,  separat pentru produse grele şi  separat pentru 
produse uşoare sau, eventual, interzicerea depozitării cerealelor pe pereţi.

Art.392. La depozitele unde acest lucru nu este posibil se vor afişa la loc vizibil 
cantitatea şi înălţimea de depozitare.

Art.393. Pentru asigurarea unor condiţii  de lucru în securitate deplină,  toate 
instalaţiile  de  transport,  cântărire  şi  condiţionare  vor  fi  prevăzute  cu  dispozitive  şi 
apărători care să elimine pericolul de accidentare a salariaţilor care le deservesc.

Art.394. Nu este permisă montarea unor instalaţii,  utilaje etc. care ar depăşi 
sarcina maximă sau eforturile dinamice şi vibraţiile la care au fost calculate planşeele, 
fără avizul scris al proiectantului şi al constructorului.

Art.395. Platformele  superioare  sau  acoperişurile  silozurilor  şi  depozitelor 
celulare  vor  fi  prevăzute  cu  balustrade  rezistente  pentru  evitarea  alunecărilor  şi 
căderilor.

Art.396. Golurile  de  montaj  vor  fi  prevăzute  cu   capace  confecţionate  din 
material  rezistent  prevăzute  cu  rame,  care  să  nu  permită  deplasarea  lor,  conform 
documentaţiei tehnice.

Art.397. Toate căile de acces la înălţime vor fi prevăzute cu scări, podeţe şi 
balustrade rezistente,  care să asigure  protecţia celor  obligaţi  să circule prin  aceste 
poziţii.

Art.398. Rosturile de tasare dintre diferite corpuri ale silozurilor şi depozitelor 
celulare vor fi închise pentru a evitarea căderii oamenilor sau diferitelor corpuri solide 
care ar provoca accidente.

Art.399. Uşile, chepengurile sau orificiile de acces la acoperiş sau la instalaţii 
amplasate pe platformele superioare vor fi în permanenţă închise cu lacăt, accesul la 
acestea fiind permis numai salariaţilor autorizaţi şi instruiţi cu regulile de protecţie a 
muncii.

Art.400. La  elevatoarele  cu  cupe  să  se  monteze  indicator  electronic  de 
semnalizare a vitezei benzii şi a frecvenţei cupelor, pentru a opri elevatorul în caz de 
patinare şi a lipsei unei cupe.

Art.401. Montarea,  lângă  staţia  de  primire  auto  şi  c.f.  a  instalaţiei  tip 
EPURATOR  –  pentru  precurăţarea  produsului  (eliminarea  corpurilor  străine  şi  a 
prafului refulat) o dată cu recepţionarea auto sau c.f.

Anexa 1
LISTA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

STAS 297/1-88          Culori şi indicatoare de securitate-Condiţii tehnice generale
STAS 297/2-92          Culori şi indicatoare de securitate-Reprezentări 
STAS 12604/4-89       Protecţia împotriva electrocutărilor. Insatalaţii  electrice fixe - 
Prescripţii  
STAS 12217-88          Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele 
electrice mobil                          Prescripţii
STAS 11200/19 - 79   Simboluri grafice. Simbol grafic pentru pământ de protecţie
STAS 9876 - 87         Transportoare – Prescripţii generale de securitate
STAS 9879 -  74         Transportoare  mobile  cu bandă – Prescripţii  speciale  de 
securitate
STAS 6788/1 - 91      Transportoare cu bandă de cauciuc de uz general. 
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                                    Suporturi de role. Tipuri şi dimensiuni
STAS 8114/2 - 4- 91   Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat portabile de uz general.
STAS 2888/3-87        Vagoane marfă descoperite, cu pereţi înalţi. Parametrii principali

4.4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN 
MUNCĂ PENTRU REPARAŢII AUTO

PREAMBUL

Procesul de muncă este tratat  ca un sistem complex structurat,  compus din 
următoarele elemente care interacţionează:

   
- Executantul : omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
- Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuiesc efectuate prin intermediul 

mijloacelor de producţie şi anumite condiţii de mediu pentru realizarea scopului 
procesului de muncă;

- Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice 
în  care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

       

4.4.1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Conţinut

Art.1. Normele specifice de securitate a muncii  pentru întreţinere şi  reparaţii 
autovehicule cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor 
de muncă în activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor.

1.2. Scop

Art.2.  Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de 
accidentare existente în cadrul acestor activităţi,  proprii  celor  patru componente ale 
sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu 
de muncă).

1.3. Domeniu de aplicare

Art.3. Normele se aplică CTS-ului care utilizează în activitatea de întreţinere şi 
reparare a mijloacelor auto, salariaţi şi alte persoane preavăzute de lege.

Art.4. Desfăşurarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii auto în condiţii  care 
determină şi alte pericole, decât cele specifice acestor activităţi, se vor face pe baza 
unor instrucţiuni aprobate de conducerea unităţii. Unitatea este obligată să stabilească 
în funcţie de condiţiile specifice desfăşurării acestor activităţi:

- instrucţiuni suplimetare de securitate a muncii necesare pentru desfăşurarea în 
condiţii de securitate a muncii;

- responsabilităţi pe funcţii pentru aplicarea şi urmărirea acestora pe toată durata 
activităţii;

- modalităţi de întocmire documente, semnături aprobări, etc.

1.4. Revizuirea documnetelor

Art.5. Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori 
este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la 
nivel naţional, al unităţilor de muncă.
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4.4.2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Încadrarea personalului la locul de muncă

Art. 6. Operaţiile de întreţinere şi reparare efectuate în halele şi atelierele CTS-
ului  se  vor  executa  de  către  salariaţi  calificaţi  şi  instruiţi  special  în  acest  scop, 
respectându-se  întocmai  instrucţiunile  tehnice,  de  exploatare,  protecţie  a  muncii  şi 
P.S.I. Electricianul de instalaţii electrice de forţă va fi monitorizat din punctul de vedere 
a protecţie a muncii.

2.2. Organizarea locului de muncă

Art.7. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor se vor face în hale şi încăperi 
amenajate, dotate cu utilaje, instalaţii şi dispozitive adecvate.

Art.8. Executarea  unor  lucrări  de  demontare,  întreţinere  sau  reparare  a 
autovehiculelor  este admisă şi  în spaţii  amenajate  în afara halelor  şi  atelierelor  de 
întreţinere  denumite  ,,platforme  tehnologice’’.  Aceste  platforme  vor  fi  delimitate, 
marcate şi amenajate corespunzător, iar atunci când este necesar vor fi împrejmuite.

Art.9. Căile de acces din hale, ateliere şi de pe platformele tehnologice vor fi 
întreţinute  în stare  bună şi  vor  fi  prevăzute cu marcaje  şi  indicatoare  de circulaţie 
standardizate.

Art.10. Încălzirea  halelor  şi  încăperilor  de  lucru  va  fi  asigurată  în  perioada 
anotimpului rece în funcţie de temperatura exterioară.

Art.11. În halele de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, canalele de revizie, 
vor  fi  menţinute  în  stare  curată,  asigurându-se  scurgerea  apei,  a  uleiurilor  şi 
combustibililor.

Art.12. Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor în interiorul halelor, 
decât dacă există instalaţii de exhaustare, în stare de funcţionare.

Art.13. Instalaţiile  de  ventilaţie  generală  şi  locală  din  halele  şi  încăperile 
destinate lucrătorilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor vor fi în bună stare, 
urmărindu-se funcţionarea lor în permanenţă la parametri proiectaţi.

Art.14. CTS-ul  va  asigura  afişarea  instrucţiunilor  tehnice  şi  de  exploatare 
privind instalaţiile de ventilaţie, precizând programul de funcţionare al acestora, precum 
şi obligaţiile referitoare la reviziile tehnice şi verificările periodice. De asemenea, se va 
preciza numele persoanei care răspunde de exploatarea instalaţiei.

Art.15. Utilajele  din hală  (polizoare,  maşini  de găurit  etc.)  vor  fi  bine fixate, 
legate  la  pământ,  dotate  cu  dispozitive  de  protecţie  în  bună  stare.  De  asemenea 
utilajele vor avea afişate instrucţiunile tehnice de exploatare şi de protecţie a muncii.

Art.16. Cricurile din dotarea halelor de reparaţii sau a canalelor de revizie vor fi 
menţinute în permanenţă în stare bună de funcţionare şi vor avea inscripţionată starea 
maximă.

Art.17. La  demontarea,  montarea  şi  transportul  aubansamblelor  grele  sau 
voluminoase  se  vor  folosi  mijloace  mecanice  de  ridicare  şi  manipulare.  Prinderea 
subansamblelor la mijloacele de ridicat se va face cu dispozitive speciale, omologate, 
care să asigure prinderea corectă şi echilibrată a subansamblelor.

Art.18. Se interzice ca la prinderea subansamblelor  să se folosească lanţuri 
sau cabluri care nu au poansonate sarcina maximă de ridicat.

Art.19. Dispozitivele  de  suspendare  a  autovehiculelor  şi  stelajele  pentru 
aşezarea pieselor trebuie să aibă stabilitate şi rezistenţa corespunzătoare. Acestea vor 
fi menţinute, în permaneţă, în stare bună de folosire.

Art.20. Exploatarea,  întreţinerea  şi  repararea  instalaţiilor  de  ridicat  se  va 
efectua în conformitate cu prevederile  prescripţiilotr  tehnice ISCIR în vigoare şi  ale 
cărţilor  tehnice respective.  Personalul  muncitor  de diferite meserii  şi  care ocazional 
utilizează  instalaţiile  de  ridicat,  trebuie  să  fie  autorizat  ca  legători  de  sarcini,  în 
conformitate cu prescripţiile RI-87 colecţia ISCIR.
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Art.21. În  halele  de  reparaţii  în  care  se  execută  şi  lucrări  de  sudură  la 
autovehicule se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de 
sudură  oxiacetilenică,  a  transformatoarelor  de  sudură  electrică,  precum  şi  a 
paravanelor  de  protecţie  folosite  în  timpul  sudurii  electrice.  Transformatoarele  de 
sudură electrică vor fi conectate la instalaţia de legare la pământ, iar cablurile vor fi  
amplasate şi protejate astfel încât să nu fie deteriorate de roţile autovehiculelor care 
circulă în timpul reparaţiilor (efectuate pe platforme).

Art.22. Petele de ulei şi de combustibil de pe pardoselile halelor sau încăperilor 
vor  fi  acoperite  cu  nisip,  după  care  vor  fi  luate  măsuri  de  curăţare  şi  evacuare  a 
materialului rezultat în locuri care nu prezintă pericol de incendiu.

Art.23. Cârpele, câlţii şi alte materiale textile folosite la curăţarea şi ştergerea 
pieselor sau a mâinilor vor fi depuse în cutii metalice cu capac de închidere şi evacuate 
în locuri stabilite în acest scop pentru a fi arse sau îngropate.

Art.24. În halele de reparare a autovehiculelor se vor monta plăci avertizoare şi 
afişe sugestive pe teme de protecţie a muncii, referitoare la activitatea efectiv prestată.

Art.25. În cazul încăperilor în care se găsesc instalaţii prin a căror manevrare 
sau  atingere  se pot  produce  accidente,  pe  uşile  acestora  se  vor  monta  tăbliţe  cu 
inscripţia ,,INTRAREA INTERZISĂ PERSOANELOR STRĂINE’’. Aceste tăbliţe se vor 
fixa  şi  pe  uşile  încăperilor  în  care  sunt  instalate  cazane cu abur,  transformatoare, 
redresoare.

Art.26. Lucrătorii  trebuie  să poarte echipament  de lucru şi  echipamentul  de 
protecţie  corespunzător  lucrărilor  pe  care  le  execută  cu  instalaţiile  şi  utilajele  din 
dotare.

Art.27. În locurile unde există perricole de incendiu, explozii, intoxicaţii şi surse 
de zgomot sau vibraţii se vor efectua măsurători în vederea depistării depăşirii CMA şi 
a anihilării acestora.

Art.28. Sculele  vor  fi  aşezate  pe  suporturi  speciale,  amplasate  în  locuri 
corespunzătoare  şi  la  înălţimi  accesibile.  După  terminarea  lucrului  sculele  vor  fi 
curăţate, după care vor fi închise în dulapuri.  Ascuţirea sculelor de tăiat, cioplit se va 
face de către un lucrător instruit special în acest scop.

Art.29. Lucrătorii sunt obligaţi ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă 
uneltele şi utilajele pe care le folosesc sunt în stare bună şi corespund din punctul de 
vedere  al  securităţii  muncii.  Se  interzice  folosirea  uneltelor  şi  utilajelor  care  nu 
corespund acestor verificări.

Art.30. Înainte de începerea lucrului, locul de muncă trebuie să fie în perfectă 
ordine. Nu se admite aglomerarea locului de muncă cu materiale, scule, etc.

Art.31. Este  interzisă  modificarea  sculelor  prin  sudarea  prelungitoarelor 
improvizate pentru chei în vederea măririi cuplului.

Art.32. Zilnic,  înainte  de  începerea  lucrului,  maistrul  şi  şefii  de  echipă  vor 
verifica  starea  de  sănătate  şi  oboseală  a  muncitorilor.  Dacă  aceştia  se  află  sub 
influenţa băuturilor alcoolice vor fi îndepărtaţi de la lucru.

Art.33. Este  interzisă  păstrarea  îmbrăcăminţii  personale  a  lucrătorilor  şi  a 
alimentelor în incinta halei sau atelierelor. Îmbrăcămintea se va păstra numai în vestiar. 
Alimentele se vor consuma numai în încăperile  special  amenajate în acest  scop şi 
numai după ce lucrătorii respectivi îşi vor spăla bine mâinile.

Art.34. Persoanele  cu  atribuţii  de  serviciu  vor  urmări  şi  vor  interzice 
introducerea  şi  consumul  băuturilor  alcoolice  în  unitate  şi  la  locurile  de  muncă, 
cunoscând că răspund personal de starea şi capacitatea de  muncă a personalului din 
subordine pe tot timpul lucrului.

Art.35. Înainte  de începerea lucrului,  persoanele  cu atribuţii  de  serviciu  vor 
verifica  funcţionarea  tuturor  instalaţiilor,  utilajelor  şi  dispozitivelor  din  dotare.  De 
asemenea vor verifica legătura la pământ a tuturor utilajelor acţionate electric. În cazul 
în care se constată defecţiuni sau că legătura la pământ sau la conductorul de nul al 
reţelei  este întreruptă,  se va scoate  utilajul  de  sub tensiune,  vor  anunţa muncitorii 
special desemnaţi din unitate, vor supraveghea remedierea defecţiunii constatate şi va 
încuviinţa folosirea utilajului respectiv.

Art.36. Autovehiculele aflate pe poziţiile de lucru din hale, ateliere sau platforme 
tehnologice vor fi asigurate (calate) împotriva deplasărilor necomandate, în care scop 
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vor fi folosite pene special confecţionate. În cazul în care nu se execută lucrări la motor 
sau la transmisie, autovehiculele vor fi asigurate şi cu mijloace proprii (frână de ajutor 
şi cuplarea într-o treaptă de viteză). 

Art.37. Iluminatul natural şi artificial se va realiza astfel încât să se asigure o 
bună vizibilitate la locul de muncă.

Art.38. Corpurile de iluminat trebuie să fie curăţate periodic. De asemenea, se 
vor face măsurători  periodice asupra iluminării,  precum şi  verificarea instalaţiilor  de 
iluminat.

2.3. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor

Art.39. În  încăperi  cu  pericol  de  incendii  şi  explozii  sunt  interzise:  fumatul, 
intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scântei, 
lovirea a două scule feroase şi folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. 
În acest scop pe uşa de intrare se vor monta plăcuţe avertizoare.

Art.40. Este  interzis  accesul  în  atelierele  cu  pericol  de  explozie  a  tuturor 
persoanelor  străine.  Pe  uşile  acestor  încăperi  se  va  monta  tăbliţe  cu  inscripţia 
,,INTRAREA OPRITĂ’’

Art.41. Este interzis fumatul în halele de întreţinere şi reparaţii. În acest scop se 
vor amenaja locuri pentru fumat.

Art.42. Este  interzisă  păstrarea  rezervoarelor,  a  bidoanelor  cu  combustibili 
lichizi, carbid, cu uleiuri,  a vaselor cu acizi, vopsele, diluanţi,etc., în interiorul halelor 
sau atelierelor cu excepţia locurilor anume prevăzute prin proiectul de construcţie.
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4.4.3. REPARAREA AUTOVEHICULELOR

3.1 Lucrări pregătitoare

3.1.1. Spălarea

Art.43. Dacă în apropierea rampei se află un drum de circulaţie pentru pietoni 
sau vehicule, între rampă şi drum se vor monta paravane asigurate contra răsturnării  
astfel încât jetul de apă de spălare să nu lovescă oamenii sau vehiculele care trec pe 
drum.

Art.44. Autovehiculele ce urmează a fi spălate se manevrează cu atenţie pe 
rampa metalică sau de beton şi se asigură contra pornirii necomandate, cuplându-se 
într-una din viteze, acţionându-se frâna de ajutor şi aşezându-se cale de blocare la 
roţile din spate în ambele sensuri (faţa şi spatele roţilor).

Art.45. Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi în bună stare, iar legătura 
cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strângere.

Art.46. Urcarea sau coborârea autovehiculelor pe/şi de rampă se va face numai 
după ce lucrătorii din jur au fost avertizaţi referitor la operaţia ce se execută.

Art.47. Se interzice  îndreptarea jetului  de  apă sub presiune  spre instalaţiile 
electrice aflate în zona rampei.

Art.48. Decantoarele  şi  separatoarele  de  reziduuri  petroliere  aferente 
instalaţiilor de spălare vor fi acoperite şi îngrădite. Aerisirea se va face permanent.

Art.49. Mâlul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau 
alte mijloace mecanizate.

Art.50. În  timpul  curăţării  decantorului,  lucrătorul  nu   va  sta  pe  suprafaţa 
decantorului.

Art.51. Înainte de pornirea pompei de apă se va verifica existenţa grătarului 
(sau a platformei electroizolante) de protecţie de sub tabloul de comandă, precum şi 
legătura la pământ.

Art.52. Cuplajul pompei va fi acoperit cu apărători.
Art.53. Înainte de pornirea pompei de apă, capătul furtunului cu ştuţul, va fi ţinut 

în mână sau fixat într-un colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii jetului de 
apă.

Art.54. La terminarea programului de lucru rampa va fi curăţată şi spălată.
Art.55. După  terminarea  lucrului,  încăperea  pompelor  şi  tabloul  electric  şi 

tabloul electric se vor încuia cu cheia.

3.1.2. Revizia tehnică şi diagnosticarea

Art.56. Autovehiculele trebuie să fie introduse în hală cu motorul în funcţiune, 
având în rezervor o cantitate de carburant de ce mult 10% din capacitatea acestuia, 
necesară deplasării autonome de la un punct la altul. Fac excepţie autovehiculele care 
sunt introduse în hală numai pentru reviziile tehnice periodice.

Art.57. Autovehiculele  trebuie  să  fie  introduse  pe  linia  de  revizie  şi 
diagnosticare tehnică numai după ce sunt spălate.

Art.58. Canalul  de  revizie  trebuie  menţinut  în  stare  curată,  asigurându-se 
scurgerea apei, a uleiurilor şi a combustibililor. Introducerea autovehiculelor se va face 
cu viteza de maximum 5 km/h, dirijate din faţă, de la sol, de către conducătorul locului  
de muncă.

Art.59. Verificarea presiunii  în pneuri şi ridicarea acesteia la valorile stabilite 
(faţă sau spate) pentru fiecare tip de autovehicul trebuie să se facă potrivit prevederilor 
din tabelul cuprinzând presiunea admisă, care trebuie să fie afişat la locul de muncă. 
La umflarea pneurilor se vor folosi în mod obligatoriu dispozitivul de protecţie împotriva 
săririi cercului de la jantă. În cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucăţi nu se 
utilizează dispozitiv de protecţie.
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Art.60. Compresorul  folosit  la  umflarea  pneurilor  va  fi  în  stare  bună  de 
funcţionare, dotat şi inscripţionat corespunzător.

Art.61. Lucrătorul  de  la  rampă,  care  efectuează   verificarea,  trebuie  să  fie 
instruit  şi  autorizat  asupra  cunoaşterii  caracteristicilor  tehnice,  funcţionale  ale 
compresoarelor.

Art.62. Mişcarea autovehiculelor pe rampă trebuie să se facă numai dirjată de 
persoane cu atribuţii de serviciu, numai după ce acestea s-au convins că echipa a ieşit 
din canalul de revizie şi s-a îndepărtat de autovehicule, iar sculele şi piesele de lucru 
au fost înlăturate.

Art.63. Standul unde se va face verificarea bunei funcţionări a sistemului de 
rulare şi a motorului, trebuie să aibă montat grilajul de protecţie.

Art.64.  La verificarea sistemului de semnalizare, lucrătorul trebuie să stea pe 
podeţul canalului.

Art.65. La operaţia de verificare a mecanismului de direcţie, lucrătorul va cala 
roţile din spate şi va acţiona frâna de mână, după care se va proceda la suspendarea 
părţii din faţă a autovehicului.

Art.66.  În timpul  verificării  parametrilor  dinamici  ai  autovehicului  pentru a se 
evita producerea de accidente prin ieşirea accidentală a autovehicului de pe postul de 
încercare, se va asigura blocarea mijlocului de transport pe post cu cale de blocare.

Art.67. La diagnosticarea motorului în timpul funcţionării se vor avea în vedere ca:
- în  timpul  funcţionării  motorului  să  se  evite  aşezarea  lucrătorului  în  dreptul 

paletelor ventilatorului;
- să se asigure evacuarea gazelor arse ale motorului folosindu-se în acest scop 

tubulatura de evacuare şi sistemul de ventilaţie.
Art.68. La utilizarea standurilor de testare a frânei nu se  va depăşi valoarea de 

încercare maximă prescrisă de uzina constructoare.
Art.69. După terminarea operaţiilor de testare a sistemului de frânare, lucrătorul va 

scoate standul de sub tensiune, va păstra distanţa prescrisă faţă de cilindrii hidraulici şi 
va părăsi canalul de comandă al cilindrilor hidraulici.

Art.70. Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare 
şi pe posturi de lucru specializate pentru aceste operaţii.

Art.71. Subansamblurile  rezultate  de  la  demontarea  autovehiculelor  trebuie 
depozitate în spaţii special destinate acestui scop.

Art.72. Se  interzice  depozitarea  subansamblurilor  rezultate  de  la  demontarea 
autovehiculelor pe căile de acces.

Art.73. Îndepărtarea subansamblurilor de pe autovehicul se va face numai după ce 
lucrătorul  a  verificat  că  toate  îmbinările  acestora  cu  reperele  învecinate  au  fost 
demontate.

Art.74. Uneltele de lucru utilizate de către muncitori, precum şi instalaţiile de ridicat 
(cricuri, macarale etc.) vor fi controlate înainte de începerea lucrului.

Art.75. Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.
Art.76. Se interzice executarea operaţiilor de demontare a părţilor din autovehicul, 

când acestea sunt prinse sau/şi susţinute de mijlocul de ridicat.
Art.77. La demontarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.
Art.78. Depresarea bucşelor, inelelor de rulmenţi, cămăşilor etc. se va face numai 

cu prese şi dispozitive speciale.
Art.79. Transportul subansamblurilor demontate, grele sau voluminoase se va face 

cu  mijloace  de  transport  pe  care  se  va  asigura  stabilitatea  acestora  în  timpul 
transportului.

Art.80.  La  demontarea  îmbinărilor  nituite  trebuie  folosite  paravane  metalice  de 
protecţie împotriva proiectării de metal sau a aşchiilor de metal în timpul lucrului.

Art.81. Demontarea părţilor componente ale instalaţiei electrice de pe autovehicul 
se  va face numai după decuplarea bateriei de acumulatoare.

Art.82. Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, 
pe locuri staţionare, se va executa numai cu autovehiculul aşezat pe cadre metalice 
prevăzute la partea superioară cu pene de lemn, în bună stare şi dispuse în aşa fel  
încât să asigure stabilitatea autovehicului.
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Art.83.  Se  interzice  desfundarea  conductelor  de  benzină,  motorină,  încercarea 
conductelor pentru aer etc. prin suflare cu gura.

Art.84. Lucrătorii  care  fac  probe  sub  presiune  vor  verifica  buna  funcţionare  a 
manometrelor de control., precum şi integritatea garniturilor de etanşare.

Art.85. Spălarea şi degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenţi, în 
cuve speciale,  amplasate în locuri  corespunzătoare (  cu avizul  organelor  P.S.I.  din 
unitate).

3.2.1. Degresarea şi dezincrustarea

Art.86. Piesele tratate în băi acide sau bazice, după răcire, vor fi imersate în băi 
cu apă curată, pentru înlăturarea soluţiei nocive.

Art.87. Băile cu petrol folosite la degresarea pieselor vor fi instalate la distanţă 
de  orice  sursă  de  încălzire  sau  flacără  deschisă.  Temperatura  băii  nu  va  depăşi 
temperatura mediului ambiant. Se interzice utilizarea băilor cu petrol fără capace.

Art.88. Se  interzice  degresarea  pieselor  demontate  în  solvenţi  organici 
inflamabili, în recipiente dechise, în încăperi în care se lucrează cu foc deschis sau se 
produc scântei electrice.

3.3.  Introducerea sau scoaterea autovehiculelor  în/din halele şi  atelierele de  
reparaţii

Art.89. Autovehiculele  vor  fi  introduse  la  operaţiile  de  întreţinere  sau  de 
reparare numai după spălarea lor.

Art.90. Introducerea autovehiculelor în halele şi atelierele pentru reparaţii se va 
face cu motorul în funcţiune numai cu respectarea următoarelor condiţii:

- cantitatea de carburanţi din rezervor să fie redusă la strictul necesar deplasării 
autonome  a  autovehiculului  pe  fluxul  tehnologic,  fără  a  depăşi  10%  din 
capaciatatea rezervorului, iar buşonul să fie montat;

- după aşezarea autovehiculului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune 
instalaţia elecrică a acestuia.
Art.91. Introducerea autovehiculelor în hală se va face cu motorul în funcţiune, 

numai cu respectarea următoarelor condiţii:
- cantitatea de carburanţi în rezervor să fie redusă la strictul necesar deplasării 

autonome  a  autovehiculului  pe  fluxul  tehnologic,  fără  a  depăşi  10%  din 
capacitatea rezervorului, iar buşonul să fie montat;

- după aşezarea autovehicului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune 
instalaţia electrică a acestuia.
Art.92. Introducerea autovehiculelor în hală se va face numai cu mersul înainte 

cu o viteză de maximum 5 km/h. Când spaţiul halei este mic şi nu se poate executa 
întoarcerea  autovehicului,  intrarea  se  va  face  şi  cu  mersul  înapoi.  În  acest  caz 
conducătorul autovehicului va fi ajutat la manevrare de către o altă persoană care va 
dirija  de  la  sol  intrarea  în  hală.  Această  persoană  va  sta  în  raza  de  vizibilitate  a 
şoferului, în afara autovehicului.

Art.93. Este  interzisă  introducerea  în  hale  sau  ateliere  a  autovehiculelor 
încărcate cu materiale combustibile sau uşor inflamabile sau dacă prezintă scurgeri de 
combustibil.

Art.94.  Manevrarea  autovehiculelor  în  incinta  halelor  se  va face sub directa 
supraveghere a persoanelor cu atribuţii de serviciu, după ce în prealabil s-a efectuat 
instructajul  celor  ce  execută  operaţia  şi  s-au  luat  toate  măsurile  de  siguranţă  în 
vederea evitării riscului de accidentare a persoanelor de la locurile de muncă alăturate.

Art.95. Când cabina este rabatată în faţă, trebuie verificată poziţia cârligului de 
siguranţă (clichetului) urmărindu-se ca aceste să fie în poziţia ,,zăvorât’’.

Art.96. Ori de câte ori este necesară rabatarea cabinei, se va monta şi utiliza 
dispozitivul  suplimentar  de  siguranţă.  Fac  excepţie  cabinele  care  se  rabat  prin 
utilizarea sistemelor hidraulice.
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Art.97. Suspendarea  autovehiculelor  se  va  face  numai  cu  capre  rezistente, 
corespunzătoare  ca  înălţimile  tipurilor  de  autovevhicule  din  dotare.  Se  interzice 
suspendarea pe materiale improvizate (bolţari, cărămizi, pietre, etc.).

Art.98. Ridicarea şi suspendarea autovehiculului sau rabatarea cabinei se  va 
face numai cu uşile închise.

Art.99. Pentru ridicarea autovehicului  cu cricul se va alege punctul indicat al 
cadrului. Cricul se va aşeza pe teren neted. Pentru stabilitate, sub cric se vor aşeza 
bucăţi de scândură rezistente şi perfect netede. Dacă cricul nu ajunge în punctul de 
ridicare, între acesta şi cadru se va aşeza un butuc de lemn de esenţă tare, cu laturi  
regulate. În cazul efectuării unor lucrări de suspendare în afara halei, pe teren acoperit 
cu gheaţă, se va îndepărta mai întâi gheaţa de pe locul unde se pune cricul.

Art.100. Transportul  în  hală  sau  în  ateliere  a  pieselor  mari  şi  de  formă 
complexă  se  va  face  cu  cărucioare  sau  alte  mijloace  de  transport  prevăzute  cu 
suporturi  adecvate  astfel  încât  stabilitatea  pieselor  în  timpul  transportului  să  fie 
asigurată.

Art.101. Pentru executarea lucrărilor de reparaţie la motoare şi cutii de viteză, 
fără pericolul răsturnării, acestea trebuie aşezate stabil pe bancurile de lucru şi calate 
sau prinse în dispozitive care să permită rotirea lor în poziţii care să asigure uşurarea 
efortului fizic.

Art.102. Pentru lucrările absolut necesare sub autovehicul, când înălţimea de 
suspendare nu permite o poziţie de lucru în picioare sau când lucrările nu se execută 
pe canalul de revizie, lucrătorii vor folosi paturi rulante adecvate. În această situaţie 
lângă bara de protecţie din faţă şi lângă cea din spate a autovehiculului se va aşeza 
câte o placă avertizoare cu inscripţia ,,ATENŢIE SE LUCREAZĂ SUB MAŞINĂ’’.

Art.103. Se  interzice  desfacerea  cu  dalta  şi  cu  ciocanul  a  piuliţelor  şi   a 
prezoanelor.

Art.104. Unsoarea consistentă folosită în procesul tehnologic se va păstra în 
cutii din tablă sau lemn, prevăzute cu capac.

Art.105. Trecerea peste canalele de revizii se va face numai pe podeţele aflate 
pe acestea.

Art.106. Pornirea motorului după ieşirea de pe banda de montaj se va face de 
către personal calificat, în prezenţa persoanei autorizate de conducerea unităţii, numai 
după ce se va constata  că nu se găsesc persoane sub autovehicul sau în apropierea 
lui şi după ce se va racorda ţeava de eşapamet la conducta de evacuare a gazelor 
arse.

Art.107. Pornirea notoarelor în hală este interzisă fără aprobarea personalului 
cu atribuţii de serviciu.

Art.108. Pornirea motorului şi manevrarea autvehicului se va face numai după 
ce  se  constată  că  nu  se  găsesc  persoane  sub  maşină  sau  în  apropierea  ei. 
Manevrarea va fi dirijată de către o persoană aflată în afara autovehicului în raza de 
vizibilitate a şoferului.

Art.109. Încerarea funcţionării motorelor reparate şi montate pe autovehicule se 
va  face  numai  de  către  personal  calificat  care  posedă  permis  de  conducere  de 
categorie corespunzătoare.

Art.110. Se  interzice  încercarea  frânelor  cu  autovehiculul  în  mers,  în  hale, 
ateliere şi pe platformele tehnologice. Proba frânelor se va face numai la standul de 
încercare al frânelor sau în locurile special amenajate în acest scop.

Art.111. Scoaterea  autovehiculelor  din  hale,  ateliere  şi  de  pe  platformele 
tehnologice  se  va  face  numai  după  ce  sculele  şi  dispozitivele  folosite  au  fost 
îndepărtate cu aprobarea şi sub supravegherea maistrului sau a şefului de echipă.

Art.112. Se  interzice  scoaterea  din  hală  a  autovehiculelor  la  care  nu  s-a 
efectuat  un  control  al  sistemelor  de  siguranţă  rutieră  (direcţie,  frână,  semnalizare 
luminoasă).

Art.113. Se  interzice  sudura  în  apropierea  rezervoarelor  de  combustibil, 
sudarea acestora sau a elementelor din materiale inflamabile fără eliberarea permisului 
de lucru cu foc.
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3.4. Recondiţionarea arcurilor

Art.114. Transportul  arcurilor  din  foi  se  va  face  cu  un  cărucior  special 
confecţionat.

Art.115. Este interzisă retezarea la rece a elementelor de arcuri cu dalta sau 
ciocanul.

Art.116. La tăierea sau retezarea la cald cu ciocanul barele metalice trebuie 
ţinute cu cleştele.

Art.117. La  operaţia  der  retezare  (tăiere)  la  cald,  executată  cu  ciocanul, 
lucrătorul trebuie să fie situat lateral faţă de arcul la care se execută retezarea.

Art.118. Spaţiile de depozitare a pieselor calde să fie dotate cu paravane de 
protecţie şi tăbliţe de avertizare ,,METAL CALD’’.

Art.119. Se interzice depozitarea în dreptul ferestrelor, atât în interiorul cât şi în 
exteriorul  atelierului,  a  oricăror  materiale  care ar  împiedica  pătrunderea luminii  sau 
închiderea/deschiderea ferestrelor.

Art.120. Răcirea sculelor  se face în recipiente cu apă amplasate la locul de 
muncă.

3.4.1. Dispozitivul de curbat(springuit) foi de arc

Art.121. După executarea ochiurilor la foile de arc, lucrătorul va urmări căderea 
butonului  (cu ajutorul căruia se formează ochiurile de arc) astfel ca acesta să  nu-l 
lovească.

Art.122. Instalaţia hidraulică de presare a legăturii arcului trebuie să fie în bună 
stare de funcţionare şi să nu prezinte pierderi de ulei.

Art.123. Manometrul din dotarea dispozitivului va fi în perfectă stare astfel încât 
să indice cu precizie presiunea din instalaţie.

Art.124. Manometrul din dotarea dispozitivului va fi în perfectă stare astfel încât 
să indice cu precizie presiunea din istalaţie.

3.4.2. Baie de călire în ulei

Art.125. Este interzisă încălzirea băii de ulei cu flacără sau cu foc deschis.
Art.126. Este interzisă introducerea pieselor ude în baia de ulei încins.

3.5. Repararea caroseriilor auto

Art.127. La  repararea  caroseriei,  autovehiculul  trebuie  asigurat  contra  unor 
deplasări necomandate.

Art.128. La  repararea  caroseriilor  care  necesită  lucrări  de  sudură  în  stare 
montată  pe  autovehicul  se  va  amenaja  în  apropriere  un  post  provizoriu  P.S.I. 
corespunzător.

Art.129. În cazul autocisternelor, acestea vor prezenta certificat de degresare, 
eliberat de staţia care a efectuat acestă operaţie.

Art.130. În situaţia în care repararea caroseriei  se va executa prin  demontarea 
acesteia de pe şasiul autovehiculului, se vor respecta următoarele reguli:

- intrarea  lucrătorului  sub  autovehicul  pentru  demontarea  bridelor  se  va  face 
numai după ce au fost închise uşile cabinei,

- ridicarea caroseriei de pe şasiul autovehicului se va face numai după ieşirea de 
sub acesta a lucrătorului care a demontat bridele de prindere;

- pentru ridicarea şi aşezarea caroseriei de pe/şi pe şasiul autovehicului se vor 
folosi  instalaţii  de ridicat  corespunzătoare,  operaţia  fiind efectuată numai  de 
către personal autorizat şi va fi dirijată numai de persoane competente;

- în timpul ridicării caroseriei de pe autovehicul sau de pe capre, precum şi în 
timpul aşezării pe acestea se vor feri părţile corpului şi îmbrăcămintea pentru a 
nu fi prinse şi/sau strivite între elementele caroseriei;

- în timpul deplasării caroseriei dintr-un loc în altul se vor respecta punctele de 
legare (ancorare) ale acesteia, în aşa fel încât să asigure stabilitatea.

285



Art.131. Caroseriile suspendate pe capre vor fi întodeauna sprijinite în cel puţin 
patru puncte.

Art.132. În timpul reparării prin sudare a părţilor metalice din dreptul stâlpilor de 
lemn se vor lua măsuri de umezire permanentă a materialului lemnos al caroseriei.

Art.133. Spaţiile  de  trecere  din  jurul  caroseriei  suspendate  pe  capre  pentru 
reparaţii sau din jurul autovehicului a cărui caroserie se repară vor avea o lăţime de cel 
puţin 1 m.

Art.134. Când se lucrează la interioarele caroseriei, iluminarea se va face cu lămpi 
portative, racordate numai la reţeaua de tensiune de 24 V.

3.6. Reparaţii la instalaţiile electrice 

Art.135. Legăturile  dintre  bancul  de  verificare  şi  bornele  sursei  de  alimentare 
(bornele acumulatoarelor) vor fi prevăzute cu cleşti sau cleme tip crocodil.

Art.136. Este interzisă spălarea (curăţarea) în atelier a pieselor introduse pentru 
reoparaţii sau verificări. Acestea vor fi spălate (curăţate) în locuri special amenajate.

Art.137. Ciocanele  electrice de lipit  aflate în funcţiune vor  fi  aşezate numai  pe 
suporturi din materiale incombustibile  legate la pământ dacă sunt din metal.

Art.138. Se  interzice  efectuarea  diferitelor  verificări  prin  utilizarea  de  instalaţii 
improvizate. Toate verificările trebuie să se efectueze la bancurile de probă din dotarea 
atelierului, numai de către personal autorizat.

3.7. Încărcarea bateriilor de acumulatoare

Art.139. Pregătirea  soluţiei  pentru  umplerea  bateriei  se  va  face  prin  turnarea 
treptată a acidului în apă şi nu invers.

Art.140. Pentru turnarea acidului dintr-un vas în altul trebuie să se folosească un 
dispozitiv de sifonare. Este interzis a se amorsa sifonul prin tragerea aerului cu gura. 
Amorsarea  se  va  face  cu  ajutorul  unei  pompe de  mână.  În  lipsa  dispozitivului  de 
sifonare, vasul cu acid va fi fixat într-un suport special basculant.

Art.141. Se interzice sprijinirea bidonului sau a damigenei de sticlă cu soluţie de 
acid de marginea vasului în care se transvazează.

Art.142.Pentru a îndepărta acidul vărsat în încăpere se va afla un vas cu soluţie 
neutralizantă, rumeguş de lemn şi o perie de păr pentru pardoseală. Folosirea cârpelor 
este permisă numai când lucrătorul are mâinile protejate cu mănuşi antiacide.

Art.143. Este interzis transportul acidului sulfuric în vase deschise.
Art.144. Transportul acidului se va face numai cu cărucioare speciale şi numai în 

vase  închise.  Pe  timpul  transportului  lucrătorul  va  purta  echipament  de  protecţie 
corespunzător.

Art.145. În cazul acumulatoarelor alcaline este interzis ca hidroxidul de potasiu să 
fie luat cu mâna. În acest scop se vor folosi, numai cleşti şi pensete.

Art.146. Turnarea electrolitului în baterie se va face cu pipete speciale.  În timpul 
acestei  operaţii  este  interzisă  funcţionarea  în  apropierea  electrocarelor, 
motostivuitoarelor etc. pentru a se evita producerea de scântei.

Art.147. În  încăperile  în  care  se  face  prepararea  soluţiei  acide  şi  se  încarcă 
bateriile cu acid este interzis să se lucreze cu foc deschis.

Art.148. Este interzis a se branşa lămpi electrice de iluminat, direct de la bornele 
bateriilor aflate la încărcare.

Art.149. Măsurarea şi  controlul  încărcării  bateriilor  de acumulatoare  se va face 
numai cu aparate corespunzătoare şi în condiţiile prevăzute de instrucţiunile elaborate 
de fabrică.

Art.150. Este interzisă intrarea cu haine de oraş în atelierele de recondiţionare a 
bateriilor de acumulatoare. Începerea lucrului este permisă numai după ce muncitorii 
au îmbrăcat echipamentul de protecţie corespunzător.

Art.151. În timpul lucrului este interzis ca electricianul acumulatorist să părăsească 
locul de muncă în haine de lucru, cu excepţia cazurilor necesităţilor fiziologice sau a 
calamităţilor, pentru a preîntâmpina răspândirea prafului de plumb.
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Art.152. După terminarea lucrului,  maşinile şi utilajele vor fi curăţate cu grijă de 
praful  şi  de resturile  de plumb depuse.  După aceea,  muncitorul  acumulatorist  este 
obligat  să-şi  cureţe cu atenţie echipamentul de protecţie de praful  de plumb, să se 
spele bine cu apă şi săpun şi apoi să îmbrace hainele lui personnale.

Art.153. Se interzice lucrătorilor  care execută orice operaţie cu plumb să plece 
acasă cu echipamentul de protecţie sau de lucru pe care l-a folosit în timpul activităţii.

Art.154. Conducerea întreprinderii este obligată să dispună curăţarea, desprăfuirea 
şi  spălarea echipamentului  de protecţie  şi  de lucru al  muncitorilor  care lucrează la 
prelucrarea plumbului şi compuţilor acestuia, ori de câte ori este cazul.

Art.155. Este interzis a se păstra alimente sau a mânca în încăperile atelierului 
respectiv. De asemenea, se interzice lucrătorilor să mănânce înainte de a curăţa praful 
de plumb şi a se spăla bine pe mâini, pe dinţi şi pe faţă.

3.8. Repararea şi verificarea pompelor de injecţie şi  a carburatoarelor

Art.156. În timpul lucrului muncitorii sunt obligaţi:
              

- să verifice buna funcţionare a agregatelor acţionate electric;
- să nu execute lipituri cu ciocan de lipit sau alte lucrări cu foc deschis;
- să nu desfunde orificiile şi conductele suflând cu gura; pentru desfundare se vor 

folosi instalaţii cu aer comprimat;
- să nu se aşeze diferite materiale, scule, cârpe, bumbac, etc. pe manete sau 

butoanele de comandă;
- să nu spele cu benzină;
- să nu fumeze.
Art.157. Înainte de a conecta capetele cablului de alimentare la reţeaua electrică a 

standului  trebuie  să se verifice  dacă releul  de protecţie  şi  comutatorul  întrerupător 
principal al maşinii se află în poziţie de deconectare.

Art.158. Se interzice orice intervenţie la standul de probă al pompelor, precum şi 
orice atingere a conductelor  electrice.  Acesta este permisă numai după ce întregul 
stand de probă a fost deconectat de la sursa de alimentare.

Art.159. Manometrele sigilate ale standului de verificare trebuie să fie în bună stare 
şi vor avea marcate presiunea de regim şi vor fi verificate periodic de organele în drept.

Art.160. Combustibilii  folosiţi  la  centicubarea  şi  verificarea pompelor  de injecţie 
trebuie să fie colectaţi în bidoane metalice prevăzute cu capac şi depozitate în locuri  
special amenajate.

Art.161. Încăperea  se  va  menţine  în  perfectă  stare  de  curăţenie.  Cârpele  şi 
bumbacul de şters care s-au utilizat se vor păstra în cutii metalice prevăzute cu capac, 
până la sfârşitul zilei de lucru, când vor fi evacuate la crematoriu.

Art.162. Reziduurile  de pe pardoseală  se absorb cu nisip care se adună şi  se 
evacuează din atelier, în locuri special amernajate.

3.9. Repararea radiatoarelor şi rezervoarelor

Art.163. La lucrul cu lampa de benzină, se vor respecta următoarele instrucţiuni:
- înaintea începerii lucrului se va controla nivelul benzinei din rezervorul lămpii, 

care nu trebuie să depăşească ¾ din capaciatea acestuia;
- dopul orificiului  de alimentare va fi  înşurunbat  pe cel puţin patru spire şi  va 

asigura etanşarea;
- se  interzice  reducerea  presiunii  prin  şurubul  de  aer  sau  prin  deşurubarea 

capacului orificiului de alimentare în timp ce lampa este aprinsă, aceasta se va 
face numai după ce lampa a fost stinsă sau răcită;

- se interzice alimentarea lămpii în apropierea surselor de foc sau atâta timp cât 
arzătorul nu s-a răcit.

Art.164. Este interzis a se lucra cu lampa de benzină care prezintă de fecţiuni.
Art.165. Ciocanele  de  lipit  încinse  se  vor  păstra  pe  suporturi  incombustibile. 

Mânerele izolatoare vor fi în stare bună, confecţionate din lemn sau ebonită.
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Art.166. Lămpile cu benzină, sobiţele pentru încălzit, ciocanul de lipit etc. nu vor fi 
lăsate în funcţiune fără a fi supravegheate.

Art.167. În  cazul  folosirii  arzătoarelor  cu  butelie  de  aragaz  se  vor  respecta 
următoarele:

- butelia de aragaz va fi păstrată în locuri diferite de sursele de căldură sau foc 
deschis;

- butelia va avea reductor de presiune a gazelor în perfectă stare;
- puctul de legătură dintre reductor şi arzător nu va prezenta scăpări de gaze, 

crăpături, înădituri, etc;
- furtunul nu va trece prin zone încălzite sau cu acid care ar duce la distrugerea 

acestuia.
- arzătoarele vor fi corespunzătoare şi robinetul se va închide etanş şi uşor;
- curăţarea duzei se va face cu fir calibrat, iar în cazul când acesta s-a decalibrat, 

va fi înlocuită cu alta nouă;
- la  terminarea lucrului  se  vor  închide mai  întâi  gazele  de la  butelie  şi,  după 

stingerea arzătorului se vor închide robinetele;
- nu se vor lăsa arzătoarele în funcţiune fără supraveghere.
Art.168. Degresarea, curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire se va 

face  numai  cu  substanţe  incombustibile.  Se  interzice  utilizarea  în  acest  scop  a 
benzinei, petrolului sau a altor substanţe inflamabile.

Art.169. Se interzice păstrarea sau depozitarea de combustibil în atelier în cantităţi 
mai mari decât necesarul de lucru.

Art.170. Radiatoarele la care se efectuează lucrări de reparaţii (sudură, lipire, ) vor 
avea o deschidere în legătură cu atmosfera pentru eliminarea gazelor.

Art.171. Materialele folosite la lipire (apă tare etc.) vor fi ţinute într-un dulap separat 
de restul materialelor.

Art.172. Rezervoarele de combustibil  la care se execută reparaţii (sudură) vor fi 
umplute  cu  apă,  lăsându-se un spaţiu  tehnologic  necesar  operaţiei  de  sudură.  De 
asemenea se va solicita eliberarea  permiselor de lucru cu foc.

Art.173. Înaintea începerii lucrului, spaţiul în care se efectuează vulcanizarea se va 
ventila timp de 10-15 minute. Radiatoarele şi conductele de încălzire vor fi curăţate de 
praf şi scame în fiecare zi după terminarea programului.

Art.174. Cuţitele utilizate în procesul tehnologic vor fi bine ascuţite, având mânere 
de  lemn  prevăzute  cu  gardă  pentru  prevenirea  alunecării  mâinii  în  lama  cuţitului, 
păstrându-se totodată intervale între muncitori, pentru a nu se accidenta prin tăiere.

Art.175. Aprovizionarea cu soluţie de lipit se va face în limitele strictului necesar 
pentru o zi de lucru.

Art.176. Încăperea în care se va face vulcanizarea va fi întreţinută în deplină ordine 
şi  curăţenie,  fiind  interzisă  depozitarea  sau  păstrarea  în  interior  a  materialelor 
combustibile sau inflamabile.

Art.177. Dacă  vulcanizarea  se va face în  aceeaşi  încăpere în  care  se  face  şi 
pregătirea vulcanizării, se va avea în vedere ca pregătirea  să se facă la cel puţin 5 m 
distanţă faţă de locul şi instalaţiile cu care se face vulcanizare.

Art.178. Pe laturile neutilizate ale plitelor se vor monta apărători.
Art.179. La ridicarea cauciucurilor grele şi la transportul lor se vor folosi macarale, 

monoraiuri şi cărucioare.
Art.180. Se interzice depozitarea camerelor şi a anvelopelor în încăperile atelierului 

de vulcanizare.
Art.181. În  încăperile  atelierului  de  vulcanizare  sunt  interzise  fumatul  şi  flacăra 

deschisă.

3.10. Rodajul la banc al motoarelor

Art.182. Dacă se depăşeşte nivelul  de zgomot  admis,  personalul  trebuie să fie 
dotat cu mijloace individuale de protecţie.

Art.183. Remedierea defecţiunilor ivite în timpul rodajului motoarelor trebuie să se 
execute într-un spaţiu special amenajat.
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Art.184. Căile  de  acces  şi  spaţiul  dintre  standuri  se  vor  păstra  în  permanenţă 
libere. Curăţarea spaţiului dintre standurile de rodaj se va face numai când acestea nu 
sunt în funcţiune. Pardoselile vor fi  curăţate de petele de ulei,  apă, etc.  cu ajutorul 
nisipului sau cenuşii. Se interzice spălarea cu produs epetroliere.

Art.185. Standurile de rodaj vor fi prevăzute pe ambele părţi cu grătare de lemn.
Art.186. Personalul de la standul de rodaj motoare şi punctele de control va purta 

echipament  de  protecţie  şi  echipament  de  lucru  corespunzător  locului  de  muncă 
(salopete fără fibre sintetice şi încălţăminte fără accesorii metalice).

Art.187. La standul de rodaj este interzis accesul persoanelor străine, fără însoţitor, 
fumatul şi executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art.188. Punerea în funcţiune a standurilor  de rodaj motoare se va face numai 
după ce s-a efectuat un control riguros referitor la:

-  modul corect de prindere a motorului pe cadrul de susţinere, la toate legăturile 
elastice, precum şi a cuplării a motorului la frâna standului (la standurile unde 
motorul  se află pe cărucior  se vor aplica  măsuri  de rigidizare  a căruciorului 
pentru a nu se deplasa în timpul funcţionării);

- fixarea  motorului,  în  care  scop  se  vor  prinde  obligatoriu  toate  şuruburile, 
folosindu-se numai şuruburi şi piuliţe corespunzătoare,

- etanşeitatea legăturilor la instalaţia de alimentare cu combustibili,  la instalaţia 
de răcire a motorului şi la instalaţia de evacuare a gazelor arse la care nu se 
admit improvizaţii;

- reglajul aprinderii în distribuitor pentru evitarea rateurilor;
- strângerea tuturor elementelor care au părţi în mişcare cât şi al celor supuse 

presiunilor;
- existenţa şi  corecta fixare a apărătorilor  (apărători  la transmisie,  apărători  la 

ventilator, etc.)
Art.189. Se interzice punerea în funcţiune a motorului dacă axul cardanic nu are 

toate şuruburile şi piulţele prevăzute în documentaţie. Este interzisă fixarea arborelui 
pe flanşe cu găuri deformate.

Art.190. În timpul rodajului se interzice:
- începerea rodajului motoarelor cu aprindere prin scânteie fără a avea montate 

filtre de aer;
- ca muncitorul să stea aplecat asupra motorului,  pentru a fi  surprins în cazul 

unui rateu în carburator;
- stropirea  cu  apă  a  părţilor  supraîncălzite  ale  motorului  cu  benzină,  petrol, 

motorină;
- efectuarea rodajului când se constată lipsa aparatelor de măsură şi control sau 

defectarea acestora.
Art.191. Orice defecţiune constatată se va remedia numai după oprirea motorului.
Art.192. Se interzice depăşirea parametrilor  de turaţie.  Parametrii  se realizează 

treptat, după regimul de rodaj al motorului, evitându-se suprasolicitările.
Art.193. Se  interzice  montarea  curelelor  de  transmisie  în  timpul  funcţionării 

motorului.
Art.194. Se interzice a părăsi locul de muncă în timpul când standul de probă este 

în funcţiune.
Art.195. După terminarea lucrului se va întrerupe alimentarea cu energie electrică 

a standului. De asemenea, se vor întrerupe circulaţia fluidelor (combustibili, ulei, apă). 
Se va informa schimbul următor şi conducătorul locului de  muncă, asupra eventualelor 
defecţiuni care s-au ivit,  cum s-au reparat,  cele care au fost complet remediate, cu 
consemnarea în registrul de funcţionare al standului.

3.11. Montarea motoarelor şi reglarea pe autovehicule

Art.196. Lucrările de montaj (asamblare) în imediata apropiere a părţilor în mişcare 
ale transmisiilor, angrenajelor  sau cuplajelor se pot face numai după îngrădirea sau 
protejarea acestora.

Art.197. Operaţiile de montare, reglare, verificare a autovehiculelor se vor efectua 
numai în spaţii închise, iar pe timp friguros se va asigura încălzirea acestora.
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Art.198. Scoaterea autovehiculelor, aflate în reparaţii, de pe platforma de reglaje-
finisări se va face numai cu aprobarea conducătorului locului de muncă respectiv.

Art.199. Când  necesităţile  impun  iluminarea  suplimentară  a  autovehiculului, 
aceasta  se  va  face  folosind  lămpi  portative,  la  tensiuea  maximă  de  24  V,  lămpi 
prevăzute cu globuri de sticlă mată, coşuri protectoare şi cârlige de agăţare.

3.12. Montarea autovehiculelor

Art.200. La banda de montaj general, înainte de începerea lucrului persoanele cu 
atribuţii de serviciu vor verifica starea tehnică a instalaţiei de transportat autovehicule 
ce urmează a fi  asamblate,  a instalaţiei  de ridicat  şi  a dispozitivelor  ce folosesc la 
ridicarea pe bandă a subansamblurilor.

Art.201. Unităţile,  care nu sunt dotate cu transportor pentru montaj general,  vor 
folosi pentru suspendare capre metalice sau dispozitive adecvate, omologate, pe care 
se vor asambla autovehiculele.

Art.202. Se interzice folosirea aparatelor de sudură la locurile de montare şi de 
asamblare a autovehiculelor atâta timp cât acestea sunt în lucru.

Art.203. Transportul subansamblelor la locul de asamblare al autovehiculelor se va 
face cu mijloace manuale sau mecanice de transport, special amenajate.

Art.204. Se interzice lucrul sub sau la autovehicul când acesta este suspendat într-
o instalaţie de ridicat.

Art.205. La montarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.
Art.206. Deplasarea  auovehiculelor  ale  căror  motoare  nu funcţionează  se face 

numai prin împingerea manuală sau mecanizat.
Art.207. Pornirea motorului autovehicului se va face numai după coborârea de pe 

transportor, iar pentru alimentarea cu carburant se  va folosi un rezervor portabil de 
benzină, omologat în acest scop.

Art.208. Înainte de pornirea motorului, pentru verificarea finală ţeava de eşapament 
a autovehiculului va fi conectată la instalaţia de evacuare a gazelor de eşapament.

Art.209. Înainte  de  a  fi  îndrumat  în  cursă,  pentru  probe,  autovehicului  i  se  va 
verifica eficacitatea instalaţiei  de frânare,  fie pe standul  din dotare,  fie pe pista din 
incinta unităţii special amenajată în acest scop.

Art.210. Defecţiunile  ivite  pe  autovehicule  în  timpul  probelor  efectuate,  se  vor 
elimina numai în atelierul de remediere.

4.4.4. ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR

4.1. Umflarea pneurilor

Art.211. În locurile  pentru umflarea pneurilor  trebuie  să se afişeze la  loc vizibil 
tabelul  cu  presiunile  admise  în  anvelope  pe  tipuri  de  autovehicule,  precum  şi 
instrucţiunile specifice protecţiei muncii.

Art.212. Este interzisă  aglomerarea locului  pentru  umflarea pneurilor,  cu  piese, 
materiale sau scule care nu au legătură cu operaţiile ce se efectueză la acest loc de 
muncă.

Art.213. Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii 
cercului în timpul în timpul umflării cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de 
protecţie fix sau mobil special confecţionat în acest scop.

Art.214. Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării cauciucului, în cazul în care 
se foloseşte dispozitivul  de protecţie fix,  se va face cu manometrul  care trebuie să 
existe la fiecare dispozitiv în parte şi care va fi amplasat între robinetul de deschidere 
al sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer al pneului.

Art.215. Pentru umflarea pneulurilor, fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în 
care presiunea în pneu nu a scăzut mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele mobile 
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de protecţie, special construite. În acest caz verificarea presiunii în pneuri se va face cu 
ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.

Art.216. Umflarea cu aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă.
Art. 217. În cazul în care la jantele  cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai 

mult de 50% este obligatorie demontarea roţii de pe autovehicul.
Art.218. Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea 

completă a aerului  din camera pneurilor.  Pentru a evita accidentele şi  a se reduce 
efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale confecţionate în acest scop.

Art.219. După  montarea  cauciucului  pe  jantă,  la  roţile  cu  cerc,  odată  cu 
introducerea aerului în cameră, conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să 
fie bine fixat în locaşul său pe toată circumferinţa.

Art.220. În cazul jantei din două sau trei bucăţi, montarea şi umflarea pneurilor se 
va efectua fără dispozitiv de protecţie.

4.2. Staţia de pompe şi hidrofoare

Art.221. Dispozitivul de protecţie la cuplajul motor electric-pompă trebuie să fie în 
bună stare şi bine fixat.

Art.222. Pardoseala va fi prevăzută cu grătare de protecţie din lemn.

4.3. Staţia de gresare şi schimb ulei

Art.223. Uşa staţiei va fi prevăzută la exterior cu plăci avrertizoare pe care se va 
menţiona ,,FUMATUL OPRIT’’.

Art.224. În  încăperea  în  care   lucrează  personalul  staţiei  se  va  afişa  schema 
amplasării rezervoarelor, poziţia conductelor şi a ventilelor de închidere ale staţiei de 
gresare şi schimb ulei.

Art.225. Butoaiele folosite pentru depozitarea uleiurilor şi unsorilor se vor păstra pe 
suporţi care vor fi menţinuţi în perfectă stare de curăţenie.

Art.226. Gurile pentru transvazarea combustibilului din autocisterne în rezervoare 
vor fi prevăzute cu sisteme de legătură (etanşe şi bine fixate); personalul staţiei este 
obligat să conecteze autocisterna la dispozitivul de legare la pământ a staţiei.

Art.227. Capacele de vizitare şi de luare a probelor din rzervoare vor fi prevăzute 
cu garnituri sau manşoane din cauciuc, în vederea asigurării etanşeităţii şi înlăturării 
producerii scânteilor. Capacele exterioare vor fi protejate contra radiaţiilor solare prin 
acoperirea cu vopsea albă.

Art.228. La staţiile de alimentare cu lubrifianţi vor fi amplasate posturi P.S.I., dotate 
cu utilaje şi materiale de stingere a incendiilor, conform normativelor P.S.I. în vigoare.

Art.229. Personalul  staţiei  este  obligat  să  păstreze  curăţenia  încăperi  şi  în 
perimetrul staţiei, să respecte normele de protecţie a muncii şi normele P.S.I. privind 
locul  de  muncă  respectiv  să  poarte  în  permanenţă  echipamentul  de  protecţie  şi 
echipamentul de lucru prevăzute de normativele în vigoare.

Art.230. Pe teritoriul staţiei se interzice:
- colectarea  oricăror  reziduuri  de  lichide  combustibile  în  bazine  sau  gropi 

deschise, improvizate;
- folosirea nisipului în scopul absorbţiei lichidelor combustibile;
- folosirea  de  lichide  combustibile  pentru  menţinerea  curăţeniei  în  încăperile 

aferente staţiei;
- fumatul şi folosirea oricăror surse de foc deschise.
Art.231. Verificările la instalaţiile şi rezervoarele staţiei se vor efectua numai după 

scoaterea din funcţiune a instalaţiei ce se repară.
Art.232. Demontările,  înlocuirile,  reparaţiile  la  rezervoarele  staţiei  care  necesită 

folosirea focului deschis se pot efectua luându-se următoarele măsuri:
- se va goli complet rezervorul;
- se  vor  închide  şi  bloca  robinetele  de  pe  toate  conductele  de  legătură  ale 

rezervorului;
- se va decupla rezervorul de toate conductele de legătură;
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- se vor deschide gurile de vizitare de pe mantaua rezervorului şi gurile de lumină 
de pe capacul rezervorului;

-  se va efectua golirea (purjarea) şi aerisirea rezervorului  aşa fel încât aburii 
catre se vor degaja să nu mai conţină concentraţie periculoasă de gaze;

- se vor lua probe de gaze pentru analiză;
- după efectuarea analizelor, se va confirma lipsa gazelor.
Art.233. Demontările, înlocuirile, reparaţiile, curăţarea rezervoarelor de reziduuri şi 

alte operaţii similare se vor face numai sub supravegherea personalului competent din 
CTS. În aceste activităţi se va solicita eliberarea permisului de lucru cu foc deschis.

Art.234. În interiorul  staţiei  de degresat  sunt  interzise depozitarea sau folosirea 
tuburilor cu oxigen.

Art.235. Introducerea  sau scoaterea autovehicului  în/şi  din  staţia  de gresare şi 
schimb de ulei se va face cu o viteză de maximum 5 km/h.

Art. 236. Înainte de scoaterea autovehicului din staţie se  va verifica dacă sculele şi 
dispozitivele folosite în timpul lucrului au fost îndepărtate.

Art.237. Gresarea articulaţiilor şi agregatelor, precum şi completarea nivelului de 
ulei în  carterul motorului, compresorului, pompei de injecţie şi completarea nivelului de 
transmisie în baia cutiei de viteze, a diferenţialului şi a casetei de direcţie se va face 
numai după oprirea motorului şi asigurarea roţilor cu pene (cale) în ambele sensuri de 
deplasare.

Art.238. Se  interzice  încercarea  cu  mâna  a  presiunii  la  capul  terminal  sau 
îndreptarea jetului în direcţia persoanelor aflate în apropiere. Declanşarea aparatului 
se va face numai după cuplarea corectă a capacului aparatului cu punctul de gresat.

Art.239. La locul de gresare nu se vor depozita uleiuri şi unsori decât în cantităţi 
necesare pentru o zi de lucru.

4.4.5. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE 
ŞI REPARAŢII AUTOVEHICULE

5.1. Prevederi generale

Art.240. Lăţimea  căilor  de  acces  şi  de  circulaţie  din  hale,  ateliere  şi  de  pe 
platformele  tehnologice  se  va  stabili  în  funcţie  de  felul  circulaţiei  şi  gabaritelor 
mijloacelor de transport. Marcajele vor fi vizibile pentru a fi uşor recunoscute.

Art.241. Uşile  halelor  de  întreţinere  şi  reparare  a  autovehiculelor  vor  fi  de  tip 
metalic  şi  vor  fi  astfel  construite  încât  să  nu  prezinte  pericol  de  accidentare  a 
muncitorilor. Ele trebuie să se dechidă spre exterior.

Art.242. Iluminatul natural şi iluminatul artificial vor fi astfel realizate atât la locurile 
de muncă cât şi pe căile de circulaţie sau de trecere, încât să se asigure o vizibilitate 
bună.

Art.243. Pentru aerisirea halelor şi încăperilor se va asigura o ventilaţie naturală şi 
mecanică.

Art.244. Ventilaţia naturală se va realiza prin amenajarea unor ferestre rabatabile, 
amplasate la înălţime şi acţionate cu tijă de la sol. La amplasarea ferestrelor rabatabile, 
se va ţine seama ca prin deschiderea lor să se evite formarea curenţilor de aer la 
nivelul locurilor de muncă.

Art.245. Între  părţile  exterioare,  frontale  şi  laterale  ale  autovehiculelor  parcate 
pentru  lucrări  de  întreţinere  se va  asigura  un spaţiu  de minimum 1,2,  m.  Această 
distanţă se va respecta şi faţă de pereţi, bancuri de lucru şi instalaţii.

Art.246. Tablourile  electrice  generale  la  care  accesul  se  face  din  halele  de 
întreţinere şi reparare a autovehiculelor vor fi împrejmuite, prevăzute cu uşa de acces 
încuiată cu cheie, amenajate, dotate, insripţionate şi vopsite în culori convenţionale, 
potrivit standardelor în vigoare.
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Art.247. Tablourile electrice din halele de întreţinere se vor introduce în carcase de 
protecţie,  se  vor  lega  la  pământ  şi  vor  fi  prevăzute  cu  platforme  şi  covoare 
electroizlonte. Pe uşile de acces se  vor afişa schemele monofilare ale circuitelor.

5.2. Canalul de revizie

Art.248. Canalele de revizie vor fi prevăzute cu:
- borduri pentru ghidarea roţilor autovehiculelor;
- instalaţie electrică de iluminat cu tensiune de 12V;
- scări pentru acces în canal;
- prize electrice pentru lămpile portative de iluminat la tensiune de 12V. Lămpile 

trebuie să fie de tip antiexploziv şi dotate cu apărătoare;
- nişe pentru scule;
- grătare din lemn pentru pardoseală, aşezate pe toată suprafaţa canalului;
- podeţe mobile de trecere care vor fi aşezate în faţa şi în spatele autovehicului 

aflat pe canal şi, după caz cu balustrade telescopice, în situaţia când pe canal 
nu mai sunt autovehicule;

Art.249. În  cazul  în  care  în  fluxul  tehnologic  de  demontare  se  utilizează  un 
transportor  pentru  autovehicule,  acesta  trebuie  prevăzut  cu  un  dispozitiv  de  oprire 
urgentă accesibil din orice punct al transportorului.

5.3. Rampa de spălare manuală

Art.250. Rampa va fi de construcţie rigidă şi va fi prevăzută cu trotuare pentru a 
permite coborârea şoferului din autovehicul.  Terenul din jurul rampei va fi  amenajat 
pentru a asigura evacuarea rapidă a apei şi a noroiului.

Art.251. Rampele vor fi prevăzute cu borduri pe partea lor interioară.
Art.252. Rampele  nu  vor  fi  amplasate  în  apropierea  liniilor  electrice  aeriene. 

Distanţa dintre rampă şi liniile electrice aeriene va fi mai mare dacât lungimea maximă 
a jetului de apă.

Art.253. Toate  conductele  tehnologice  vor  fi  vopsite  în  culor  distincte,  în 
conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

Art.254. Toate conductele care transportă fluide calde peste + 55 °C vor fi izolate 
termic sau prevăzute cu apărători din tablă, căptuşite cu azbest sau cu vată minerală.

Art.255. Macaralele  hidraulice  din  cadrul  halelor,  atelierelor  şi  platformelor 
tehnologice vor fi vopsite conform standerdelor în vigoare.

5.4. Staţia de spălare mecanizată

Art.256. Staţiile vor fi astfel amenajate încât să permită coborârea conducătorului 
auto din autovehicul şi ieşirea lui din staţie.

Art.257. În  interiorul  staţiei  propriu-zise  (tunel)  de  spălare  nu  se  admite  nici  o 
instalaţie  electrică  de lumină,  de forţă sau  de comandă.  Toate  instalaţiile  electrice 
necesare funcţionării staţiei vor fi montate în exterior. În camera în care sunt amplasate 
pupitrul şi tabloul de comandă va exista covor sau podeţ electroizolant.

Art.258. Întreaga instalaţie electrică a staţiei de spălare va fi legată la instalaţia de 
pământ.

Art.259. În camera în care sunt montate pompele de apă trebuie să se amplaseze 
tablouri electrice de distribuţie cu grad de protecţie corespunzător.

Art.260. Toate  instalaţiile  electrice  vor  fi  protejate  în  mod  obligatoriu  contra 
infiltraţiilor cu apă.

Art.261. Între tunel şi camera de comandă a staţiei va exista o fereastră etanşă 
pentru a permite vizibilitatea spre tunel.

5.5. Repararea caroseriilo auto

Art.262. Locul stabilit pentru efectuarea operaţiilor de reparare a caroseriilor auto 
va fi amplasat la o distanţă de cel puţin 50 m faţă de sursele de foc.
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5.6.  Bancul  pentru  verificarea  părţilor  componente  ale  instalaţiilor  electrice  ale 
autovehiculelor 

Art.263. Bancurile de probă şi  de lucru vor fi  amplasate astfel încât să permită 
trecerea, efectuarea probelor şi lucrul în atelier, în condiţii corespunzătoare.

Art.264. La instalarea bancului se  va avea în vedere :
- pardosela încăperii să fie rezistentă, nefiind necesară o fundaţie specială;
- să fie aşezat stabil;
- să fie accesibile din toate părţile, cu , cu excepţia părţii din spate.
Art.265. Cablurile  de  încercare  vor  fi  prevăzute  cu  cap  terminal  şi  clemă  de 

prindere.

5.7. Recondiţionarea bateriilor de acumulatoare

Art.266. Pereţii  încăperilor  în  care  se  execută  recondiţionareea  bateriilor  de 
acumulatoare ( reparare, încărcare) vor fi astfel construiţi şi trataţi încât să prezinte o 
suprafaţă lipsită de pori şi uşor de curăţat cu apă.

Art.267. Pardoseala  acestor  încăperi  trebuie  să  fie  netedă  şi  rezistentă  la  foc, 
construită  din  mozaic  sau  plăci  antiacide,  care  să  permită  spălarea  cu  uşurinţă, 
menţinerea  în  stare  umedă  şi  scurgerea  permanentă  a  lichidelor  (având  pantă  de 
scurgere spre un sifon de pardoseală). Pardoseala din lemn este interzisă.

Art.268. Uşile şi ferestrele încăperilor vor fi metalice, vopsite cu vopsea antiacidă, 
pentru a fi protejate împotriva vaporilor.

Art.269. Instalaţia electrică de iluminat din încăperi va fi de tip antiex.
Art.270. În  cazul  lucrărilor  care  necesită  iluminat  local  (citirea  densimetrelor, 

voltmetrului  etc)  se  vor  utiliza  lămpi  portative  de  tensiune  de  24V,  cu  glob  etanş, 
montate la prize electrice instalate în afara încăperii respective. Cablul de alimentare 
trebuie să reziste la acizi.

5.8. Atelier pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare

Art.271. Toate  încăperile  atelierului  vor  fi  dotate  cu  instalaţie  de  ventilaţie 
mecanică. Întrucât substanţele nocive care se degajă în încăpere sunt mai grele decât 
aerul, gurile de absorbţie al instalaţiei de ventilaţie locală vor fi amplasate aproape de 
nivelul solului şi cât mai aproape de sursa de emitere a noxelor. Este indicat să se 
asigure  funcţionarea  instalaţiei  de  încărcare  a  acumulatoarelor  concomitent  cu 
funcţionarea ventilaţiei.

Art.272. Încăperile atelierului pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare trebuie 
să aibă încălzire centrală cu conducte sudate.

Art.273. În  încăperea  în  care  se va face verificarea,  demontarea,  repararea şi 
montarea  bateriilor  de  acumulatoare  se  va  prevedea  o  chiuvetă  cu  robinet  dublu-
serviciu pentru spălarea pardoselei şi menţinerea ei în permanenţă în stare umedă şi 
pentru spălat.

Art.274. Încăperea  va  fi  prevăzută  cu  scurgeri  spre  bazinele  de  colectare  şi 
neutralizarea  apelor  reziduale,  care  după  neutralizare  vor  fi  evacuate  pe  reţeaua 
comună de canalizare.

Art.275. Încăperea destinată staţiei de încărcare electrrică trebuie să fie prevăzută 
cu locuri pentru conectarea bateriilor de acumulatoare la reţeaua electrică de curent 
redresat.

Art.276. În încăperea atelierului de încărcare în care se face prepararea soluţiei 
acide,  formarea electrolitului  şi  umplerea cu electrolit  a acumulatoarelor,  trebuie să 
existe băi cu instalaţie de apă curentă, cu suporturi pentru spălarea plăcilor şi a punţilor 
de legătură a acumulatoarelor.

5.9. Atelierul de probat pompe de injecţie şi carburatoare
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Art.277. Încăperea în care se fac probele pompelor de injecţie şi carburatoarelor va 
fi  construită  din materiale incombustibile.  Pardoseala va fi  din material  nealunecos, 
care să nu producă scântei  prin lovire.  Încăperea va fi  bine iluminată,  iar  instalaţia 
electrică de iluminat va fi de tip antiexploziv.

Art.278. Standul de verificare al pompelor de injecţie şi al carburatoarelor trebuie 
prevăzut  cu  apărători  împotriva  stropirii  cauzate  de  apariţia  neetanşeităţilor 
accidentale.

Art.279. Prizele şi întrerupătoarele electrice vor fi de asemenea de tip antiexploziv, 
iar când aceasta nu se poate realiza, ele vor fi monate în afara atelierului.

Art.280. Se  interzice  încălzirea  atelierului  cu  încălzitoare  cu  flacără  deschisă. 
Încălzirea se face numai cu radiatoare cu apă caldă.

Art.281. Deschiderea uşii atelierului trebuie să se facă numai în afară.
Art.282. Aparatele pentru centicubat şi verificat pompele de injecţie vor fi instalate 

într-o încăpere separată.

5.10. Atelierul de reparat radiatoare şi rezervoare

Art.283. Spaţiul pentru reparat radiatoare şi rezervoare va fi prevăzut cu instalaţie 
de apă şi de scurgere la canal. Pardoseala va fi din ciment şi va acoperită cu grătare 
de lemn.

Art.284. Se vor prevedea cu băi pentru spălare, pentru probă de presiune si de 
dezincrustare,  dotate  cu  mijloace  mecanizate  pentru  manipularea  rezervoarelor 
prevăzute cu conducte de scurgere şi de alimentare.

Art.285. Ventilaţia  se  va asigura  numai  cu  ajutorul  ventilaţiei  mecanic.  La baia 
pentru probe sub presiune şi la locurile de muncă unde se execută lucrări de sudare 
sau lipire, se vor amenaja instalaţii de ventilaţie locală (hote) pentru evacuarea noxelor 
rezultatelor din procesul de muncă.

5.11. Atelierul de vulcanizare

Art.286. Încăperea în care se execută operaţiile de pregătire va fi încălzită numai 
cu corpuri de încălzire fără aripioare, iar pardoseala şi pereţii vor fi în aşa fel realizaţi 
încât să permită o curăţare uşoară.

Art.287. Locurile  de  muncă  trebuie  prevăzute  cu  grătare  de  lemn  aşezate  pe 
pardoseală.

Art.288. Instalaţiile sub presiune vor fi prevăzute  aparate de măsură şi control şi 
supape de siguranţă.

Art.289. Polizoarele vor fi prevăzute cu exhaustoare pentru captarea şi evacuarea 
pulberilor şi cu dispozitive de protecţie.

Art.290. Polizarea cauciucurilor se va face cu un dispozitiv anume construit, menit 
să uşureze efortul muncitorilor, iar părţile exterioare în mişcare ale dispozitivelor  vor fi  
protejate cu apărător solid de metal.

Art.291. Pentru  scoaterea  cauciucului  de  pe  jantă  atelierul  se  va  dota  cu  un 
dispozitiv specializat.

Art.292. Presele de vulcanizat vor fi dotate cu termometre.

5.12. Spaţii pentru umflarea pneurilor

Art.293. Umflarea pneurilor în incinta CTS-ului se va face numai în locuri special 
amenajate în acest scop, amplasate astfel încât accesul autovehiculelor să fie uşor, 
fără manevre complexe la intrare şi ieşire. Spaţiul destinat acestor operaţii va fi protejat 
contra  interperiilor.  Este  interzisă  amplasarea  locului  pentru  umflarea  pneurilor  în 
incinta halelor de întreţinere şi reparaţii, în atelier sau în spaţii restrânse.

Art.294. Locul pentru umflarea pneurilor  va fi  dotat obligatoriu  cu dispozitive de 
protecşie fixe sau mobile împotriva săririi cercului şi va avea asigurată sursa de aer 
comprimat având posibilitatea măsurării presiunii aerului cu ajuorul unui manometru.

Art.295. În cazul în care punctul pentru umflarea anvelopelor nu dispune de racord 
la instalaţia centralizată de aer comprimat a unităţii,  sursa de aer se va asigura de 
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către un compresor propriu, amplasat într-o încăpere separată şi care va asigura toate 
presiunile admise în anvelope ce echipează autovehiculelele din unitatea respectivă. 
De asemenea,  compresorul  va fi  dotat  cu supapă de siguranţă,  cu presostat  şi  cu 
manometru de presiune, care va avea marcată presiunea maximă.

Art.296. Becurile  de  iluminare  vor  fi  prevăzute  cu  globuri  protejate  de  grătare 
metalice.

Art.297. Cuplajul  motor  electric-compresor  trebuie  prevăzut  cu  dispozitive  de 
protectie.

5.13. Staţia de gresare şi schimb de ulei

Art.298. Operaţiile de ungere şi schimbul de ulei  la autovehicule se vor efectua 
numai în locuri special amenajate pentru aceste lucrări.

Art.299. Canalele de gresare şi schimb de ulei vor îndeplini aceleaşi condiţii  ca şi 
la canalele de revizie din halele de întreţinere şi reparare autovehiculelor, prevăzute în 
aceste norme. La aceste canale se vor prevedea conducte  pentru captarea uleiurilor 
arse scurse  de la autovehicule în rezervoare special destinate, amplasate în afara 
locului de gresare. 

Art.300. Pardoseala staţiei de gresare şi schimb ulei va avea suprafaţa plană şi 
uşor de întreţinut şi va fi din materiale rezistente, neinflamabile.

Art.301. Tablourile electrice de distribuţie vor fi prevăzute cu carcase metalice, iar 
acestea vor fi legate la pământ.

Art.302. Instalaţiile electrice de iluminat şi aparatele electrice folosite în interiorul 
staţiei trebuie să aibă grad de protecţie minim IP/54.

Art.303. Conductele din încăpere vor fi vopsite în culori distincte în connformitate 
cu prevederile reglementărilor existente în acest sens.

4.4.6. ANEXE

6.1. Standarde de referinţă

1. STAS 6177-87        Corpuri abrazive. Reguli  pentru asigurarea securităţii la 
utilizare.

2.  STAS 9092/1-83      Maşini-unelte.  Flanşe  cu  butuc  pentru  fixarea  pietrelor 
abrazive.

3. STAS 5456-80        Maşini-unelte. Carcase de protecţie a corpurilor abrazive. 
Forme şi dimensiuni.
4. STAS 8589-70        Culori convenţionale pentru identificarea conductelor care 
transportă fluide în
                                    instalaţiile terestre şi navale.
5. STAS 12604/1-87    Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
6.  STAS 12604/4-89    Protecţia împotriva electrocutării.  Instalaţii  electrice fixe. 
Prescripţii.
7. STAS 12604/5-90    Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. 

                                            Prescripţii de proiectare, execuţie, verificare.
8. STAS12165-83        Maşini unelte pentru prelucrarea prin aşchiere a metalelor.  
Condiţii tehnice pentru
                                     prevenirea pericolelor mecanice.
9. STAS 297/2-80        Indicatoare de securitate. Reprezentări.

                 
6.2. Ghid de terminologie de securitate a muncii. Noţiuni de bază

1.  Accident de muncă
Accident  prin  care  se  produce  vătămarea  violentă  a  organismului  precum  şi 

intoxicaţia  acută  profesională,  care  au  loc  în  timpul  procesului  de  muncă  sau  în 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza 
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căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de 
cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boală profesională
Afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau unei profesiuni,  

cauzate de factorii  nocivi,  fizici,  chimici  sau bilogici,  caracteristici  locului  de muncă, 
precum  şi  de  suprasolicitarea  diferitelor  organe  sau  sisteme  ale  organismului   în 
procesul muncii.

3. Dispozitiv de protecţie
Dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de 

accidentare.

4. Echipament individual de lucru
Totalitatea mijloacelor  pe care persoanele juridice le acordă unui salariat  pentru 

protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.

5. Echipament individual de protecţie
Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă 

pentru  a  fi  protejat  împotriva  factorilor  de  risc  de  accidentare  şi  îmbolnăvire 
profesională.

6. Echipament tehnic
Maşinile,  utilajele,  instalaţiile,  aparatura,  dispozitivele,  uneltele  şi  alte  mijloace 

asemănătoare necesare în procesul muncii.

7. Instructaj de securitate a muncii
Modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul 

unităţilor şi care are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor  şi formarea 
deprinderilor impuse de securitate a muncii,  specifice activităţii pe care o realizează 
sau urmează a o realiza.

8. Instrucţiuni specifice de securitate a muncii 
Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror 

prevederi  sunt  valabile  numai  pentru  activităţile  desfăşurate  în  cadrul  unei  unităţi; 
elaborarea  lor  de  către  unităţi  (prin  efort  propriu  sau  în  colaborare  cu  insitute 
specializate) este obligatorie atunci  când normele generale de protecţie a muncii şi 
normele specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate 
în unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru înbunătăţirea 
securităţii  muncii  detalierea  şi  completarea  normelor  cu  unele  prevederi  specifice 
unităţii.

9. Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte 

integrantă  a  documentaţiei  pentru  certificarea  produsului  şi  prin  care  producătorul 
trebui saă prezinte toate informaţiile necesare utilizării  produsului în conformitate cu 
scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.

10. Mijloace individuale de protecţie
Mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care 

se aplică asupra acestuia.

11. Noxă (sinonim – factor nociv)
Agent  fizic,  chimic  sau  biologic  cu  acţiune  dăunătoare  asupra  organismului,  în 

mediul luat în considerare.

12. Prevenire
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Ansamblul  proceselor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, 
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurior.

13.Risc
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii 

într-o situaţie periculoasă.

14. Risc profesional
Risc în procesul de muncă.

15. Situaţie periculoasă.
Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.

16. Zonă periculoasă a unui echipament tehnic
      Orice  zonă  situată  în  interiorul  sau  în  jurul  echipamentului  tehnic  în  care  o 
persoană este expusă riscului de accidentare au îmbolnăvire profesională.
            

4.5. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN 
MUNCĂ
PENTRU ACTIVITATEA DE PAZĂ 
    

Elaborate în conformitate cu:
• prevederile art. 41 alin. (2) din Constituţia din 21 noiembrie 1991, republicată; 
• prevederile art. 13 lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
• prevederile art. 15 alin. (1) punctul 3 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

Conducerea  ISTIS  înţelege  că  trebuie  să  se  implice  în  acţiunile  privind 
asigurarea unor locuri de muncă cu nivel cât mai ridicat de securitate şi sănătate în 
muncă.

Art.  1. Prezentele  instrucţiuni  proprii  cuprind  cerinţele  necesare  pentru 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului.

Art. 2.  Instrucţiunile proprii au ca scop instituirea de măsuri privind promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

Art. 3. Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate 
ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la 
nivel  naţional,  a  schimbărilor  intervenite  în  tehnologia  de  lucru  şi  particularităţilor 
metodelor de lucru care urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii 
şi sănătăţii în muncă.

Art. 4. În cadrul societăţii, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus 
din  următoarele  elemente  ce  interacţionează:  executantul,  sarcina  de  muncă, 
mijloacele de producţie, mediul de muncă, locul de muncă.

Art.  5. (1)  În  cadrul  propriilor  responsabilităţi,  angajatorul  va  lua  măsurile 
necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile 
de  prevenire  a  riscurilor  profesionale,  de  informare  şi  pregătire,  precum  şi  pentru 
punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) 
se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor 

de  muncă  şi  alegerea  echipamentelor  şi  metodelor  de  muncă  şi  de  producţie,  în 
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vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a 
reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea 

ce este mai puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de 

protecţie individuală;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

Organizarea locului de muncă

       Art.  6. Obiectivul  care  face  obiectul  activităţii  de  pază  va  fi  bine  delimitat, 
personalul  cunoscând  cu  precizie  perimetrul  ce  trebuie  păzit,  în  conformitate  cu 
prevederile planului de pază al unităţii.

Art. 7. Obiectivul trebuie să fie prevăzut cu post telefonic în vederea alarmării 
organelor de poliţie şi a solicitării sprijinului în cazul atacării obiectivului.

Art. 8. Perimetrul avut în primire trebuie să fie iluminat corespunzător în timpul 
nopţii, fără a exista zone lipsite de vizibilitate, care să favorizeze infiltrarea persoanelor 
rău-intenţionate.

Art. 9. Personalul de pază va fi dotat cu lanternă.
Art. 10. Personalul de pază va fi dotat cu trusă de prim-ajutor.
Art. 11. Personalul destinat activităţii de pază nu va interveni pentru remedierea 

defecţiunilor  apărute  la  instalaţiile  electrice  sau  sanitare,  solicitând  în  acest  sens 
intervenţia personalului calificat.

Art. 12. În cabina de pază nu va fi permis accesul persoanelor străine şi nu va fi 
permisă depozitarea de substanţe toxice, caustice, inflamabile sau explozive.

Art.  13. Încălzirea spaţiului  din interiorul  postului  de pază pentru asigurarea 
confortului termic se va realiza cu sisteme de încălzire locală (cu sau fără acumulare 
de căldură) verificate periodic şi care să confere siguranţă în exploatare.  Sunt strict 
interzise orice fel de improvizaţii!

Art. 14. Se interzice folosirea motorinei sau benzinei pentru aprinderea focului.

Măsuri de securitate şi sănătate a muncii în desfăşurarea activităţii de pază

Art.  15.  Persoanele care vor fi  angajate ca paznici  vor îndeplini  următoarele 
condiţii:

• aptitudini fizice şi psihice adecvate funcţiei;
• corectitudine,  conduită  cetăţenească  bună,  fără  antecedente  penale  pentru 
infracţiuni   comise cu intenţie;
• pregătire şcolară corespunzătoare (minimum şcoala generală).

Art.  16. Persoanele  ce urmează a fi  angajate ca paznici  vor fi  supuse unui 
riguros control medical privind starea de sănătate fizică şi mentală, care să confirme că 
vor face faţă condiţiilor de izolare, în perimetrul păzit desfăşurându-şi activitatea solitar.

Art. 17. La preluarea funcţiei, personalul de pază va fi instruit în legătură cu 
natura obiectivelor  ce urmează a fi păzite, amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea 
lor, punctele de acces şi alte criterii specifice.

Art. 18. Este interzis consumul de alcool de către personalul de pază în timpul 
exercitării funcţiei, prezentarea la locul de munca sub influenţa alcoolului sau accesul 
persoanelor aflate în stare de ebrietate în incinta obiectivelor păzite.

Art. 19. Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în locurile în care 
acestea pot provoca incendii sau explozii. 

Art.  20. Personalul  de  pază  va  solicita  conducătorului  obiectivului  de  pază 
nominalizarea locurilor în care fumatul este permis.

Art. 21. Personalul de pază va încunoştinţa conducerea societăţii şi superiorul 
ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre 
măsurile luate.

299



Art. 22. În cazul apariţiei în zona obiectivului păzit a unor persoane cu intenţii 
incerte, se va verifica natura acestor intenţii fără a se apela la intervenţii ce pot pune 
integritatea fizică în pericol, soluţia agreată fiind alarmarea forţelor de intervenţie.

Art. 23. În timpul activităţii de pază este interzisă implicarea fizică a paznicilor 
cu persoane prezente în zona obiectivului păzit.

Art. 24. În caz de avarii produse la instalaţiile din perimetrul obiectivului păzit, 
personalul va informa de îndată conducerea societăţii şi va lua (în limita cunoştinţelor şi 
posibilităţilor unei intervenţii fără risc) primele măsuri ce se impun după constatare.

Art. 25. În caz de incendiu, se vor lua imediat măsuri de stingere şi salvare a 
persoanelor,  bunurilor  şi  valorilor  din  incinta  obiectivului  de  pază,  va  fi  anunţată 
conducerea şi, în funcţie de amploarea evenimentului, vor fi anunţaţi pompierii militari 
la tel. 112.

Art.  26. Conducătorul  locului  de  muncă  va  efectua  instruirea  temeinică  a 
salariaţilor cu privire la regulile de securitate şi sănătate în muncă pe timp nefavorabil 
şi cu descărcări electrice în atmosferă, şi anume:

1. nu se rămâne în câmp deschis decât dacă este absolută nevoie;
2. nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat  adăpost  după ce a 

început furtuna, ci se va alege poziţia ghemuit cu mâinile între genunchii lipiţi şi 
degetele îndreptate în jos;

3. nu se aleg copaci izolaţi în câmp pentru adăpostire;
4. nu se aleg căpiţe de paie, stoguri de fân etc.;
5. nu  se  aleg  stâlpii  de  înaltă  tensiune,  mai  ales  cei  pe  care  sunt  montate 

transformatoare, garduri metalice şi nici construcţii aflate în locuri expuse;
6. se  alege,  dacă  există  posibilitatea,  pădurea  deasă  sau  un  şanţ,  gropi,  văi, 

poalele unui deal;
7. în interiorul clădirilor:

a. nu se părăseşte încăperea;
b. toată lumea se îndepărtează de sobe, coşuri, mase metalice; 

8. dacă există posibilitatea alegerii între clădiri, adăpostirea se va face:
a. în case cu paratrăznet;
b. în clădiri mari cu armături metalice;
c. în clădiri cu etaj şi alte clădiri.

Art.  27. Este  interzis  persoanelor  angajate  ca  paznici  să  se  apropie  de 
agregatul tractor-maşină sau să intervină în vederea efectuării de remedieri sau reglări 
ale maşinilor.          

Art.  28. Toţi  angajaţii  care  desfăşoară  activităţi  de  pază  vor  fi  dotaţi  cu 
echipament individual de protecţie şi lucru adecvat mediului de muncă, în concordanţă 
cu factorii de risc de la punctul de lucru.

4.6. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN 
MUNCĂ
PENTRU TRANSPORTURILE RUTIERE 

PREVEDERI GENERALE

Art. 1.  Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cuprind 
prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă în activităţile 
de exploatare a autovehiculelor.

Scop
Art. 2. Scopul prezentelor instrucţiuni proprii este eliminarea sau diminuarea pericolelor 
de accidentare existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale 
sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de 
muncă).

Domeniu de aplicare
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Art. 3. Se aplică salariaţilor care utilizează în activitatea desfaşurată în cadrul societăţii 
mijloace auto.
Art.  4.  Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii  se aplică cumulativ cu prevederile 
Instrucţiunilor Proprii Generale elaborate de societate. 

Revizuirea instrucţiunilor
Art. 5.  Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de 
câte  ori  este  necesar,  ca  urmare  a  schimbărilor  de  natură  legislativă,  tehnică  etc. 
survenite la nivel naţional sau ale proceselor de muncă.

Încadrarea personalului
Art. 6. Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.

Instruirea personalului
Art.  7.  Instruirea lucrătorilor în domeniul  securităţii  şi sănătăţii  în muncă cuprinde 3 
faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
Art.  8.  La instruirea personalului  în domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în muncă vor fi 
folosite mijloace,  metode şi tehnici de instruire, cum ar fi:  expunerea,  demonstraţia, 
studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
Art. 9. Angajatorul va asigura baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
Art. 10. Conducatorul locului de muncă va lua măsuri pentru informarea conducătorilor 
auto asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei, mâzgă, 
ceaţă etc.

Organizarea locului de muncă

Art. 11. Conducerea societăţii trebuie:
a)  să  stabilească  traseele  de acces la/de la  drumurile  publice,  precum şi  traseele 
interioare;
b) să asigure condiţiile de parcare a autovehiculelor;
c) să asigure condiţiile de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi exploatare auto;
d) să asigure amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drumurilor de acces, a 
rampelor, a cheiurilor fixe şi a locurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor;
e) să asigure descongestionarea drumurilor de acces şi a spaţiului de manevră pentru 
intrarea şi ieşirea la rampele sau la locurile de încărcare-descărcare a autovehiculelor;
f) să asigure marcarea şi semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase în care se 
limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport;
g)  să  asigure  iluminatul  pe  timp  de  noapte  al  căilor  de  acces,  al  spaţiilor  pentru 
încărcarea-descărcarea  şi  manevrarea  autovehiculelor  şi  al  altor  puncte  de  lucru 
periculoase;
h) să asigure instruirea persoanelor care pilotează autovehicule.

Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele
Art. 12. Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în parcurs şi pentru a evita 
defecţiunile şi accidentele, autovehiculele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
tehnice:
a) dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare;
b) volanul să nu aibă joc mai mare de 15°;
c)  piesele  mecanismului  de  direcţie  să  nu  prezinte  defecţiuni  şi  uzuri  (jocuri  la 
articulaţie, lipsă şplinturi etc.);
d)  puntea faţă,  precum şi  puntea (punţile)  spate să nu prezinte deformări  sau alte 
defecţiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
e) elementele suspensiei (arcuri lamelare şi spirale, perne de aer, amortizoare etc.) să 
nu prezinte defecţiuni;
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f)  rulmenţii  roţilor  să  nu  aibă  jocuri  care  depăşesc  limitele  stabilite  în  prescripţiile 
tehnice de funcţionare ale acestora;
g) sistemul de alimentare al autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri, 
fiind interzise orice fel de improvizaţii;
h) carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine fixat şi reglat pentru a se evita orice 
scurgere de combustibil;
i) rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat pentru a nu se 
deschide  în  timpul  mersului,  iar  suporturile  de  susţinere  şi  colierele  de  fixare  ale 
rezervorului să nu prezinte fisuri;
j) instalaţia electrică a autovehiculului să fie în perfectă stare - sunt interzise legăturile 
improvizate,  cablurile  neizolate,  siguranţele necalibrate,  lipsa capacelor  de protecţie 
etc. care pot provoca scurtcircuite;
k) bateria acumulatoare să fie în bună stare, bine fixată, acoperită şi amplasată în aşa 
fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului;
l) releele regulatoarelor de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă de 
exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;
m) sistemele de frânare să fie reglate corect şi să fie în perfectă stare de funcţionare;
n)  compresorul  de aer  să fie  în  bună  stare  de funcţionare,  astfel  încât  să asigure 
presiunea şi debitul corespunzător de aer, potrivit tipului anvelopei şi autovehiculului;
o) anvelopele să fie de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte deformaţii 
ce  indică  dezlipiri  sau  ruperi  ale  straturilor  componente,  iar  presiunea  să  fie  cea 
prescrisă de fabricant. Nu se vor folosi anvelope a căror bandă de rulare prezintă o 
uzură peste limita prevăzută de normele tehnice. Este interzisă folosirea anvelopelor 
reşapate pe axa din faţă;
p) jantele şi cercurile elastice nu trebuie să prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a 
loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piuliţele respective;
r) ţeava de evacuare a gazelor arse va fi în bună stare, fără fisuri sau garnituri defecte 
şi va fi prevăzută cu amortizor de zgomot (tobă de eşapament);
s) parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie în bună stare şi curate. Se 
interzice  înlocuirea  geamurilor  cu  geamuri  de  altă  calitate  decât  cele  prescrise  de 
constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi 
prevăzut cu ştergătoare în perfectă stare de funcţionare;
t)  la  autobuze,  caroseria  să  nu  permită  pătrunderea  apei,  iar  pentru  spargerea 
geamurilor în caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate la 
locuri accesibile.
Art. 13.  Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a parcului de autovehicule, 
conducerea societăţii trebuie:
a) să asigure şi să controleze efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în 
conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autovehiculului respectiv;
b) să organizeze baza tehnico-materială necesară efectuării în bune condiţii a lucrărilor 
de întreţinere zilnică a parcului de autovehicule pe care îl deţine;
c) să asigure condiţii corespunzătoare de lucru;
d) să supravegheze operaţiile de întreţinere zilnică a autovehiculelor  şi a remorcilor 
urmărind executarea lor în condiţii bune de către conducătorii auto;
e)  să  asigure  luarea  măsurilor  de  prevenire  şi  de  combatere  a  incendiilor  la 
autovehicule şi staţiile de alimentare din incintă;
f) să verifice prin sondaj starea tehnică la plecarea şi înapoierea din cursă, cât şi pe 
traseu a autovehiculelor, precum şi a remorcilor şi semi-remorcilor;
g)  să  organizeze  acţiunea  de  depanare  a  autovehiculelor  defecte  pe  trasee  şi  să 
asigure asistenţa tehnică a autovehiculelor care circulă în tranzit.
Art. 14. Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă stare tehnică şi 
estetică necorespunzătoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot 
sau concentraţiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare.
Art. 15. Conducătorii auto au obligaţia  ca, pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale 
autovehiculelor, să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele:
a) instalaţia de alimentare cu carburanţi, instalaţia electrică, instalaţia de evacuare a 
gazelor arse (eşapate), instalaţia de încălzire, sistemul de direcţie, semnalizare, rulare 
şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii;
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b) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil, în afara celor montate 
de către uzina constructoare;
c) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
d) uşile care trebuie să fie în bună stare de funcţionare;
e)  dacă  autovehiculul  corespunde  din  punct  de  vedere  tehnic  (confirmare  prin 
semnătură pe foaia de parcurs).
Art.  16.  Este  interzisă  circulaţia  autovehiculelor  cu  remorci,  dacă  una  dintre 
componentele sistemului de împerechere este defectă sau deteriorată.
Art. 17. Este interzisă manevra de mers înapoi a autovehiculelor cu remorcă, dacă nu 
se blochează în prealabil peridocul.
Art. 18. Conducerea societăţii trebuie să asigure ca în inventarul autovehiculului să 
se găsească:
a) patru pene pentru asigurarea împotriva deplasării  necomandate a mijloacelor  de 
transport în timpul remedierii defecţiunilor tehnice, în diferite situaţii ivite;
b) trusă medicală de prim-ajutor;
c) trusă de scule şi unelte, în bună stare, corespunzătoare tipului de autovehicul;
d) cric corespunzător tonajului autovehiculului;
e) două triunghiuri reflectorizante;
f) stingător;
g) pe timp de iarnă, autovehiculele vor fi dotate, în plus, cu: huse pentru acoperirea 
măştii radiatorului, lanţuri antiderapante, lopeţi, nisip, sare etc.

Parcarea

Art.  19.  Este interzisă  parcarea autovehiculelor  pe drumurile  de trecere din incinta 
unităţii, precum şi sub liniile electrice aeriene.
Art.  20.  Locurile  de  parcare  devenite  alunecoase  prin  scurgeri  sau  împrăştieri  de 
substanţe grase,  lichide etc.  vor fi  curăţate şi  apoi presărate cu materiale aderente 
(nisip, cenuşă, zgură etc.).
Art.  21.  În  timpul  iernii,  drumurile  de acces,  trotuarele,  pasajele  din  parcare  vor  fi 
curăţate de zăpadă sau de gheaţă, presărându-se rumeguş, zgură, nisip, sare etc.
Art. 22.  La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop,  conducătorii 
auto vor lua următoarele măsuri:
a) vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea şi 
construcţii;
b) vor opri motorul;
c) vor frâna autovehiculul;
d) vor scoate cheile din contact;
e) vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile.
Art. 23. Se interzice folosirea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea 
motorului.
Art. 24. Se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune.
Art. 25. La locul de parcare sunt interzise:
a) efectuarea probelor  de frânare în mers.  Acestea se vor efectua la standurile  de 
încercare a eficienţei sistemului de frânare sau în zone special amenajate;
b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianţi;
c) aruncarea cârpelor îmbibate cu produse petroliere etc.;
d) parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile, cu 
rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu buşoane lipsă sau neetanşe.
Art.  26.  Ieşirea  autovehiculelor  din  parcare  şi  din  incintele  agenţilor  economici  în 
drumurile publice se va face cu faţa. În cazul când nu este posibil, ieşirea pe drumurile 
publice se efectuează numai prin pilotare.

Transportul mărfurilor

(măsuri generale de securitate a muncii privind mărfurile transportate)
Art.  27.  Încărcarea autovehiculelor  se va face în conformitate cu indicaţiile date de 
fabrica constructoare.
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Art.  28.  La  manevrarea,  poziţionarea  şi  fixarea  autovehiculelor  pentru  încărcare-
descărcare,  conducătorii  auto  vor  respecta  prevederile  instrucţiunilor  proprii  de 
securitate a muncii specifice locurilor de muncă respective.
Art. 29. Conducătorii auto vor supraveghea ca încărcătura să fie repartizată uniform pe 
platforma autovehiculelor, precum şi respectarea tonajului şi gabaritului.
Art.  30.  Conducătorul  autovehiculului  care  efectuează  transportul  va  verifica  la 
plecarea  în  cursă  şi  în  parcurs  modul  cum a fost  legată  încărcătura.  Se  interzice 
plecarea în cursă dacă acesta constată că încărcătura nu a fost legată corespunzător.
Art.  31.  Aşezarea mărfurilor  în autovehicule se va face astfel încât să fie asigurată 
stabilitatea lor în timpul parcursului.  Responsabilitatea asupra modului de aşezare 
şi de ancorare a încărcăturii revine unităţii la care se face încărcarea. 
Conducătorul  auto  va  refuza  efectuarea  transportului  dacă  acesta  nu  îndeplineşte 
condiţiile de tonaj şi/sau gabarit. În cazul încărcăturilor formate din lăzi, butoaie, cutii 
sau colete, se interzice lăsarea de locuri goale între acestea. La nevoie, între rânduri 
se vor pune chituci sau şipci de lemn.
Art.  32.  La transportul pieselor şi materialelor cilindrice, cu volum şi greutate mare, 
acestea se vor fixa de către expeditor cu juguri care se fixează de platforma caroseriei.  
Când  rămân  spaţii  pe  platforma  caroseriei,  se  va  asigura  încărcătura  împotriva 
deplasării.
Art. 33.  Este interzis să se transporte persoane pe părţile laterale ale caroseriei, în 
picioare, în caroserie, pe scări, precum şi în remorci, sau deasupra încărcăturii.
Art.  34.  Este  interzis  să  se  transporte  în  caroseria  sau  cabina  autovehiculului, 
persoane care se află în stare de ebrietate.
Art. 35. Se interzice urcarea sau coborârea persoanelor în timpul mersului.
Art.  36.  Se interzice  accesul  la  locul  de încărcare-descărcare al  autovehiculelor  şi 
persoanelor care nu au nicio atribuţie pentru aceste operaţii.
Art. 37. Încărcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel făcută încât conducătorul 
auto să aibă vizibilitatea necesară în mers şi posibilitatea supravegherii parcursului.
Art. 38. Conducătorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului 
în timpul încărcării sau descărcării acestuia.
Art. 39.  Mărfurile care ar putea să se împrăştie în timpul transportului trebuie să fie 
ambalate şi acoperite cu prelată, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de 
transporturi nu trebuie să permită scurgerea mărfii.
Art. 40.  În funcţie de felul şi dimensiunile mărfii transportate, precum şi de lungimea 
autovehiculelor în care se transportă, pentru a se efectua toate manevrele cu uşurinţă 
şi fără pericol de accidentare la locurile de încărcare-descărcare, trebuie să se asigure 
spaţii corespunzătoare. 

Mărfuri grele şi voluminoase
Art.  41.  Autovehiculele  şi  remorcile  nu  vor  fi  încărcate  cu  mărfuri  ce  pot  depăşi 
gabaritul admis.
Art.  42.  Mărfurile  ambalate  pot  depăşi  înălţimea  obloanelor,  cu  condiţia  de  a  fi 
asigurate prin legare pentru a nu cădea în parcurs. Legarea mărfurilor se va face în 
aşa fel încât ambalajul să nu aibă muchii tăioase care, în parcurs, să poată produce 
tăierea (roaderea) legăturilor sau desfacerea acestora. 
Art. 43. Caroseria autovehiculului în care se face încărcarea mărfurilor grele trebuie să 
fie netedă şi rezistentă.
Art.  44.  Descărcarea  mărfurilor  grele  trebuie  să  se  facă  pe  suprafeţe  nivelate  şi 
consolidate.

Obiecte cu lungime mare 
Art. 45.  Încărcătura de transportat nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de 
transport.  În  cazul  materialelor  lungi,  acestea  nu  trebuiă  să  atingă  solul  în  timpul 
mersului. 
Art. 46.  Dacă încărcătura depăşeşte în lungime partea din spate a caroseriei sau a 
peridocului, aceasta va fi semnalizată: ziua, cu steguleţ roşu în spate şi cu steguleţe 
albe  în  faţă,  iar  noaptea  cu  lumină  roşie,  care  va  fi  fixată  în  partea  din  spate  a 
încărcăturii şi lumini albe în faţă.
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Art. 47.  Încărcarea sau descărcarea obiectelor cu lungime mare se va face pe plan 
înclinat, pe şine sau pe grinzi care vor fi fixate la capătul inferior (pe pământ) cu pene.
Art. 48. Deplasarea obiectelor pe planul înclinat se va face cu ajutorul răngilor.
Art.  49.  Operaţia  de  descărcare  a  obiectelor  cu  lungime  mare  din  mijloacele  de 
transport  va  începe  numai  după  verificarea  stabilităţii  încărcăturii  pe  platformă. 
Descărcarea se va face succesiv, începând cu rândul superior.

Mărfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate 
Art.  50.  Încărcarea  şi  descărcarea  mărfurilor  ambalate  sau  cu  forme  geometrice 
regulate în şi din autovehicule se vor face în trepte, începând de la partea superioară a 
stivei la descărcare şi invers la încărcare.
Art. 51. Manipularea mărfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai după ce 
acestea au fost verificate să nu aibă cuie sau capete de balot ieşite,  care ar putea 
produce tăieturi. 
Art. 52.  Încărcarea şi descărcarea butoaielor în şi din autovehicule se vor face prin 
rostogolire  pe  plan  înclinat  sau  prin  folosirea  obloanelor  ridicătoare  din  dotarea 
autovehiculelor.
Art. 53.  Mărfurile încărcate pe paleţi trebuie să fie bine fixate, în vederea prevenirii 
deplasării sau răsturnării.
Art. 54. Paleţii trebuie aşezaţi în caroseria autovehiculului cu latura mică înspre cabina 
mijlocului de transport.
Art. 55. Paleţii de dimensiuni mici vor fi stivuiţi în caroserie întreţesut. 
Materiale în vrac 
Art.  56.  La  încărcarea  şi  descărcarea  materialelor  pulverulente  în  vrac,  în  şi  din 
autovehicule se va evita staţionarea lucrătorilor în zona de propagare a prafului sau 
executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv.
Art. 57. Se interzice transportul în vrac al materialelor toxice. 

Circulaţia autovehiculelor

Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice
Art. 58. La plecarea în cursă, conducătorul auto are următoarele obligaţii:
a) înainte de plecarea în cursă, să verifice starea tehnică a autovehiculului;
b)  pornirea  motorului  să  o  facă  fie  cu  ajutorul  electromotorului  de  pornire,  fie  cu 
manivela,  fie  cu  mijloace  auxiliare  de  pornire  (instalaţia  electrică  pentru  pornirea 
motoarelor pe timp friguros, roboţi de pornire);
c) să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel.
Art. 59. Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. În aceste 
cazuri,  precum şi  în  spaţii  înguste  sau  aglomerate,  manevrarea  va  fi  dirijată  de  o 
persoană de la sol.
Art.  60.  În  timpul  manevrării  autovehiculului  se  interzice  urcarea  sau  coborârea 
conducătorului auto sau a altor persoane în sau din autovehicule.
Art. 61. În timpul efectuării cursei, conducătorii auto au următoarele obligaţii:
a)  să  respecte  viteza  de  circulaţie  stabilită  de  reglementarile  legale  în  domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor 
pe care circulă;
b) să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite;
c) să oprească autovehiculul în parcurs după minimum 250 km şi să verifice starea 
pneurilor,  direcţia,  buloanele  de  fixare  a  jantelor  ş.a.  De  asemenea,  să  oprească 
autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că 
este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
d) să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare 
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
e)  să  coboare  pantele  cu  motorul  în  funcţiune  şi  angrenat  în  trepte  de  viteze 
corespunzătoare.
Art. 62. După trecerea autovehiculului prin vaduri sau după spălarea lui (când frânele 
nu  mai  funcţionează  normal),  conducătorul  auto  va  verifica  funcţionarea  frânelor 
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mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor frânele până când 
acestea se încălzesc şi apa se evaporă.
Art. 63. Dacă autovehiculul patinează, pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de 
sol, se admite să se pună sub roţi:
a) nisip, pietriş etc. (în cazul unei zăpezi bătătorite);
b) scânduri (în cazul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată);
c) piatră spartă, vreascuri (în cazul unui teren alunecos, dar tare).
Circulaţia pe timp nefavorabil
Art. 64.  Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita 
evitării  oricărui  pericol.  De  asemenea,  pe  timp  de  ceaţă,  în  mers  şi  în  staţionare, 
autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii acestora 
sunt  obligaţi  să  dea  semnale  sonore  şi  să  răspundă  prin  aceleaşi  semnale  la 
avertizările altor autovehicule ce se apropie.
Art. 65. Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de 
ploaie torenţială, de ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care 
determină reducerea vizibilităţii.
Art. 66. Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii autovehiculelor 
sunt obligaţi ca, la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, să reducă viteza 
până la limita evitării oricărui pericol.
Art.  67.  În apropierea autovehiculelor  destinate deszăpezirii  drumurilor,  conducătorii 
auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă, pentru a 
se face loc acestora.
Circulaţia autoturismelor
Art. 68.  În timpul circulaţiei pe drumurile publice,  conducătorii auto au următoarele 
obligaţii, şi îndeosebi:
a) să verifice, înainte de a pleca în cursă, dacă uşile sunt bine închise şi asigurate;
b) să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în 
faţă, pe locul din dreapta, să utilizeze centura de siguranţă;
c)  să asigure coborârea persoanelor  din autoturism fără pericol  de accidentare (de 
regulă, pe uşa din dreapta);
d) să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor, cât şi la 
coborârea din autoturism, după care să circule pe carosabil spre partea din spate a 
acestuia;
e) să se asigure la urcarea în autoturism, venind numai din faţa acestuia şi pe partea 
stângă.
Remorcarea autovehiculelor
Art. 69. Remorcile vor fi tractate în următoarele condiţii:
a) remorca va fi prevăzută cu sistem de frânare, iar în spate cu aceeaşi instalaţie de 
semnalizare şi de iluminat ca şi autovehiculul trăgător;
b) nu se admite remorcarea simultană a mai mult de două remorci.

Transportul autovehiculelor cu bacul

Art. 70. Operaţiile de îmbarcare-debarcare a autovehiculelor pe bac se vor efectua sub 
directa supraveghere şi numai la comanda organelor de deservire a bacului.
Art. 71. Este interzisă manevrarea autovehiculelor pe bac dacă acesta nu este legat de 
pontoanele de acostare.
Art.  72.  Viteza de circulaţie pe pasarelele de urcare-coborâre va fi  redusă până la 
limita evitării oricărui pericol.
Art.  73.  Este  interzis  să  se  efectueze  repararea  sau  alimentarea  autovehiculelor, 
precum şi reglarea motoarelor acestora pe bac, în timpul marşului.
Art. 74.  Autovehiculele vor fi asigurate cu frâna de mână şi cuplate într-o treaptă de 
viteză inferioară.
Art.  75.  Este interzis conducătorilor  auto sau pasagerilor  să stea în autovehicul,  în 
timpul marşului cu bacul.
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4.7.  INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  SĂNĂTATEA  ŞI  SECURITATEA  ÎN 
MUNCĂ
PENTRU ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

(în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) lit. e) din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 
2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006)

Noţiuni de anatomie a sistemului respirator

Aparatul  respirator  este  format  din  totalitatea  organelor  care  contribuie  la 
realizarea schimburilor de gaze dintre organism şi mediul extern. Acest aparat are rolul 
de  a  asigura  preluarea  oxigenului  din  aer  şi  eliminarea  dioxidului  de  carbon  din 
organism. În plus, la nivelul  acestui aparat se percepe mirosul (partea superioară a 
cavităţii nazale) şi se realizează fonaţia-vorbirea (la nivelul laringelui, corzilor vocale). 

Aparatul respirator este alcătuit din: 
1. căile aeriene-respiratorii  prin care aerul pătrunde şi iese din organism. Căile 
aeriene se împart în:
• superioare (alcătuite din cavitatea nazală şi faringe)

Cavitatea nazală este primul segment al căilor respiratorii şi este divizată de 
septul nazal în două cavităţi numite fose. Fosele nazale sunt căptuşite cu o mucoasă 
umedă, care are rolul de a încălzi aerul. Tot aici se găseşte mucusul, cu rol de a reţine 
impurităţile din aer. Deci, nasul are rolul unui adevărat filtru. 

Faringele este un organ comun pentru calea aeriană şi digestivă (alimentară). 
• inferioare (alcătuite din laringe, trahee şi bronhii)

Laringele este organul vorbirii,  este format din mai multe cartilaje mobile, cel 
mai  mare  fiind  aşezat  în  faţă  ca  o  proeminenţă  având  forma unei  cărţi  deschise, 
cunoscută şi sub denumirea de “mărul lui Adam”. În laringe se găsesc şi două perechi 
de  cute  (pliuri)  numite  corzi  vocale,  cele  situate  inferior  având  rol  în  producerea 
sunetelor. 

Traheea continuă laringele, este situată în faţa esofagului. Se ramifică la partea 
sa inferioară în două ramuri care se numesc bronhii principale. 

Bronhiile sunt ultimele segmente ale căilor aeriene inferioare şi fiecare din ele 
pătrund în câte un plămân. 

2. plămânii sunt organele la nivelul cărora are loc schimbul de gaze. 

Respiraţia

 Aerul pătrunde în plămâni pe căile respiratorii cu ajutorul contracţiei muşchilor 
cutiei toracice numiţi  muşchi respiratori – acesta este actul respiraţiei.  Apoi muşchii 
respiratori se relaxează şi se contractă muşchii expiratori, ca urmare, o parte din aerul 
din plămâni se elimină – acesta este procesul expiraţiei. Inspiraţia şi expiraţia se repetă 
în ritm de 14-18/minut în funcţie de nevoile organismului. Variază în funcţie de vârstă şi 
sex (este mai accelerată la copii şi la femei). 

Valori  normale  ale  frecvenţei  respiratorii:  nou-născuţi  –  40/min.,  copii  –  20-
30/min., adulţi - 14-18/min. Măsurarea frecvenţei respiraţiilor se face timp de un minut 
având mâna aşezată pe toracele pacientului, numărându-se expansiunile toracice fără 
ca pacientul să conştientizeze acest lucru. 

Noţiuni de anatomie a sistemului circulator

Aparatul cardio-circulator este format dintr-un organ central – inima şi un sistem 
închis de vase, format din artere, capilare şi vene.

Inima este un organ musculos, cavitar, de aproximativ 300 g cu un volum care 
a  fost  comparat  cu  volumul  pumnului  drept  al  unui  adult.  Este  alcătuită  din  două 
jumătăţi  complet  separate,  dreapta  şi  stânga,  despărţite  printr-un  perete  vertical. 
Fiecare  jumătate este  la  rândul  ei  împărţită  de un perete transversal  în  câte  două 
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cămăruţe, care comunică între ele.  Cămăruţele din partea de sus se numesc atrii, iar 
cele din partea de jos se numesc ventriculi. 

Arterele  sunt  vase sangvine  prin  care  circulă  sângele  de la  inimă în  întreg 
organismul. Calibrul arterelor scade de la inimă spre periferie. 

Venele sunt vase care aduc sângele la inimă. Calibrul lor creşte de la periferie 
spre inimă. 

Capilarele sunt vase cu calibru mic, prin care se face schimbul nutritiv între 
sânge  şi  celule.  Sângele  circulă  într-un  singur  sens:  artere  →  capilare  →  vene. 
Arterele şi venele poartă diferite denumiri, după regiunea şi organul pe care-l irigă. 

În  structura  arborelui  circulator  există  circulaţia  mare  şi  circulaţia  mică. 
Circulaţia mare transportă oxigen spre ţesuturi şi organe, aduce CO2 de la ţesuturi şi 
organe spre inimă, având traseul: inimă → artere → organe → vene → inimă.  

Circulaţia mică asigură transportul sângelui neoxigenat de la cord spre plămâni 
şi a celui încărcat cu oxigen înapoi la inimă. 

Circulaţia sângelui  prin artere se face prin împingerea sângelui  ca urmare a 
contracţiei  ventriculelor.  Sângele  este  împins  cu  intermitenţă  prin  contracţii,  dar  el 
curge în curent continuu, datorită elasticităţii  pereţilor arteriali.  Pereţii  arterelor opun 
rezistenţă,  ceea  ce  face  ca  sângele  să  fie  sub  o  anumită  presiune  sau  tensiune. 
Aceasta  se  numeşte  presiune  sau  tensiune  arterială  (TA).  Deci  TA  reprezintă 
presiunea exercitată de sânge asupra pereţilor arterelor (variază în funcţie de vîrstă, 
sex, ora din timpul zilei şi gradul de activitate).

Valori normale: adult – 115-140/70-90 mmHg, mai mică la femei; în copilărie 
91-110/60-65  mmHg.   Valori  peste  cele  normale  poartă  numele  de  hipertensiune. 
Valori sub cele normale poartă numele de hipotensiune. 

Măsurarea tensiunii arteriale: 
• poziţia pacientului – decubit dorsal, după un repaus de 10 minute;
• la 1/3 inferioară a braţului se aşază manşonul tensiometrului; 
• stetoscopul  se  pune  pe  proiecţia  arterei  brahiale  (marginea  inferioară  a 

braţului); 
• se umflă manşonul tensiometrului până pe la 180 / 200 mmHg, ca apoi sa se 

înceapă dezumflarea lentă; 
• valorile  TA  reprezintă  prima  şi  ultima  bătaie  care  se  aud  cu  ajutorul 

stetoscopului în timpul dezumflării manşonului.
Cu fiecare contracţie a ventriculelor se împinge în aortă un val de sânge, care 

izbeşte  sângele  existent  în  vas şi  se  propagă ca o undă,  dând pulsul.   Pulsul  se 
măsoară prin comprimarea unei artere pe un plan osos, cu 2-3 degete, cel mai frecvent 
la artera radială, se măsoară timp de 1 minut. 
 Valori  normale:  adult  –  60-80/min.,  copii  –  90-100/minut;  nou-născut  –  130-
140/minut.  Creşterea  frecvenţei  peste  valorile  normale  se  numeşte  tahicardie, 
scăderea frecvenţei sub valorile normale poartă numele de bradicardie.

Secvenţele resuscitării cardio-respiratorii
 

Se includ aici toate elementele de resuscitare (fără echipament) efectuată de o 
persoană  sau  de  persoanele  care  acordă  primul-ajutor  unei  victime  aflate  în  stop 
cardio-respirator. Aceste elemente includ evaluarea primară, asigurarea libertăţii căilor 
aeriene, ventilaţia artificială cu aer expirat şi masajul cardiac extern. 

Scopul suportului vital de bază este menţinerea unei circulaţii şi a unei ventilaţii 
adecvate nepermiţând instalarea stării de moarte biologică până la sosirea personalului 
medical  calificat.  Cu  alte  cuvinte,  resuscitarea  cardio-pulmonară  de  bază  este  un 
ansamblu de manevre care încearcă să menţină perfuzia şi oxigenarea organelor vitale 
(creier, cord). 

Câteodată această operaţiune poate să necesite un timp îndelungat depinzând 
de  cauza  care  a  dus  la  instalarea  stopului  cardiac.  Orice  întârziere  reduce  şansa 
victimei de a-şi reveni. De aceea, trebuie acţionat rapid şi conform protocolului. 

Evaluarea primară

308



• salvatorul evaluează situaţia generală asigurându-se de lipsa oricărui pericol;
• acesta se asigură că nici victima şi nici el însuşi nu sunt în pericol.

Riscurile majore pentru salvator pot fi: trafic intens, curentul electric, structuri 
instabile în care sau sub care se află victima, substanţe toxice, gaze, boli transmisibile 
care necesită o protecţie specială în timpul efectuării ventilaţiei artificiale; 

• se evaluează starea victimei: este conştientă sau inconştientă – victima este 
scuturată cu grijă  de umăr şi  întrebată cu voce tare:  “Ce s-a întâmplat? Vă 
simţiţi  bine?”  sau este determinată să răspundă la comenzi ca de exemplu: 
“Deschideţi ochii”;

• dacă răspunde sau se mişcă, deci victima este conştientă, se lasă în poziţia în 
care a fost găsită, (vă asiguraţi încă o dată că nu este în pericol) şi încercaţi să 
identificaţi motivul pentru care pacientul se află în poziţia respectivă;

• se cheamă ajutor calificat anunţând situaţia la 112;
• starea victimei se reevaluează periodic până la sosirea echipei calificate. 

Eliberarea căilor aeriene

• eliberaţi căle respiratorii prin ridicarea bărbiei şi hiperextensia capului apăsând 
pe frunte;

• puneţi una dintre mâini pe fruntea pacientului (astfel încât degetul mare şi cel 
arătător să rămână libere pentru a putea pensa nasul victimei când i se face 
respiraţie  gură  la  gură).  Ridicând  bărbia,  limba  se ridică  şi  eliberează  căile 
aeriene;

• eliberaţi gâtul de eventualele haine strânse;
• îndepărtaţi orice cauză de obstrucţie evidentă din gură: dantură ruptă, proteze 

dentare rupte, salivă, sânge etc. Nu pierdeţi timpul căutând obstrucţii ascunse. 

Verificarea respiraţiei

Păstrând  căile  respiratorii  libere  ascultaţi,  simţiţi  şi  observaţi  dacă  victima 
respiră adecvat. Aplecaţi-vă asupra victimei cu faţa către torace şi ascultaţi la nivelul 
cavităţii  bucale  a  victimei  zgomotele  respiratorii,  simţiţi  dacă  există  schimb  de  aer 
apropiind obrazul de nasul şi gura victimei, observaţi mişcările pieptului. 

Pentru a decide prezenţa sau absenţa respiraţiei ascultaţi, simţiţi şi vedeţi timp 
de minimum 5 – 10 secunde.  

Verificarea circulaţiei

Circulaţia este realizată de cord.  Evaluarea acesteia se face prin verificarea 
pulsului. 

Pulsul se poate simţi cel mai bine pe artera carotidă care este situată în şantul 
format de unul dintre muşchii gâtului şi mărul lui Adam. Degetele arătător şi mijlociu 
localizează mărul lui Adam şi vor aluneca lateral pe gât până se simte bătaia în vârful 
acestora. Pulsul poate fi palpat pe ambele parţi ale gâtului,  dar niciodată în acelaşi 
timp. 

Aceasta  etapă  poate  fi  executată  simultan  cu  verificarea  respiraţiei,  de 
asemenea timp de 5 – 10 secunde. 

Prim-ajutor de bază (protocoale de intervenţie)

1. Victima nu respiră şi nu are puls
• primul  gest  în  această  situaţie  este  anunţarea  situaţiei  la  112, 

solicitând  ajutorul  echipei  medicale  calificate  şi  cu  dotare 
corespunzătoare;

• se începe resuscitarea cardio-pulmonară;
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• dacă victima nu respiră, nu are puls şi sunteţi sigur că va sosi ajutor 
profesionist  calificat,  începeţi  ventilaţia  artificială  şi  compresiunile 
toracice. Acestea se execută succesiv. 

În cazul  în  care sunteţi  singurul  salvator,  raportul  ventilaţie  – masaj  cardiac 
trebuie să fie de 2:15, acest lucru repetându-se timp de un minut.  În cazul în care 
sunteţi doi salvatori, acest raport trebuie să fie de 1:5. 

Se execută 10 cicluri după care se face re-evaluarea pacientului. Fiecare ciclu 
se începe cu ventilaţia artificială şi se termină cu ventilaţie.  

Tehnica ventilaţiei artificiale 
Îngenuncheaţi  lângă  pacient.  Cu  capul  victimei  în  hiperextensie  se  menţine 

gura uşor întredeschisă cu o mână, în timp ce cu cealaltă se susţine fruntea şi se 
pensează nasul. 

Inspiraţi profund aer, aşezaţi etanş gura pe gura victimei, şi insuflaţi aer timp de 
2-3  secunde.  În  acelaşi  timp  se  verifică  dacă  toracele  se  ridică  atunci  când  noi 
insuflăm. 

Fiecare respiraţie trebuie să fie suficient de puternică astfel încât toracele să se 
ridice.  Tineţi  capul  în  hiperextensie  cu  bărbia  ridicată  îndepărtând gura  de la  gura 
victimei şi lăsaţi ca toracele pacientului să revină. Volumul de aer pe care îl insuflăm 
este mai important decât ritmul în care îl administrăm. 

Tehnica masajului cardiac extern 
Cu  victima  aşezată  pe  spate  pe  un  plan  dur  se  localizează  punctul  de 

compresie  situat  în  partea  inferioară  a  sternului.  Degetul  inelar  merge  de-a  lungul 
rebordului  costal  până la apendicele xifoid (locul de întâlnire a coastelor).  La acest 
nivel lângă acest deget se aşază alte două degete, respectiv degetul mijlociu şi cel 
arătător, după care aşezăm podul palmei celeilalte mâini, tangent la cele două degete 
plasate pe piept, acesta este locul în care trebuie făcute compresiunile toracice. 

Îngenuncheaţi lângă victimă, faceţi două ventilaţii, după care găsiţi punctul de 
reper  cu  degetul  inelar,  pornind  din  partea  inferioară  a  rebordului  costal  către 
apendicele  xifoid  (locul  de  întâlnire  a  coastelor).  Ajungând  cu  degetul  inelar  la 
apendicele  xifoid,  aşezaţi  degetul  mijlociu  şi  arătător  lângă  el,  apoi  aşezaţi  podul 
palmei celeilalte mâini, acesta fiind locul în care trebuie făcute compresiunile. 

Aşezăm cealaltă mâna (cea cu care am reperat apendicele xifoid), peste mâna 
situată pe stern fără ca degetele să se sprijine pe torace. 

Cu  coatele  întinse,  cu  braţele  perpendicular  pe  stern,  linia  umerilor  să  fie 
paralelă  cu  linia  longitudinală  a  pacientului  se  fac  compresiunile  astfel  încât  să 
înfundăm sternul cu o adâncime de aproximativ 4–5 cm (numărând cu voce tare „şi 1 şi 
2 şi 3 şi 4 şi 5’’). Frecvenţa compresiunilor externe trebuie să fie de 80-100/min. 

2. Victima nu respiră, dar are puls
 prima  etapă  de  acţiune  constă  în  efectuarea  unui  număr  de  10  ventilaţii 

artificiale;
• se va anunţa 112, solicitând ajutor medical calificat;
• vă reîntoarceţi, reevaluaţi starea pacientului şi acţionaţi în funcţie de ceea ce 

veţi  constata.  În  cazul  în  care  situaţia  va  fi  nemodificată  se  va  continua 
ventilaţia pacientului, verificând periodic pulsul pacientului. 
3. Victima respiră şi are puls

• dacă victima respiră şi are puls, dar este inconştientă o veţi aşeza în poziţia 
laterală de siguranţă; 

• îngenunchind lângă victimă, veţi elibera căile aeriene prin hiperextensia capului 
şi ridicarea bărbiei;

• aşezaţi  braţul  cel  mai  apropiat  al  victimei  în  unghi  drept  faţă  de  corp,  iar 
antebraţul se îndoaie în sus;

• veţi trece celălalt braţ al victimei peste torace aşezând dosul palmei pe obrazul 
victimei;

• veţi ridica genunchiul  (cel opus faţă de dvs., în calitate de salvator) victimei, 
trăgându-l în sus şi menţinând piciorul pe pământ;

• cu o mână veţi prinde umărul opus faţă de dvs. şi cu cealaltă mână genunchiul 
pacientului;
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• îl veţi întoarce lateral spre dvs., vă asiguraţi că se sprijină pe genunchi şi pe cot, 
rearanjaţi capul în hiperextensie şi îi deschideţi gura;

• anunţaţi la 112 solicitând ajutor medical calificat; 
• vă reîntoarceţi  apoi  la  victimă,  reevaluaţi  situaţia  şi  supravegheaţi  pacientul 

până la sosirea echipajului medical. 

Dezobstrucţia căilor aeriene superioare

 pacient conştient 
Obstrucţia căilor aeriene înseamnă blocarea căilor aeriene superioare cu un bol 

alimentar sau un corp străin. Victima se va sufoca. Obstrucţia poate fi incompletă sau 
completă. Daca victima este conştientă va indica acest lucru prin prinderea gâtului cu o 
mână sau cu două mâini. 

În  cazul  obstrucţiei  incomplete  respiraţia  este  zgomotoasă,  pacientul  este 
aplecat în faţa şi încurajat să tuşească. 

Dacă aceasta nu dă rezultate va trebui  să încercaţi  o altă manevră,  numită 
manevra Heimlich – se aplică atunci când obstrucţia devine completă. Apropiaţi-vă de 
victima din spate, cuprindeţi-l pe sub braţe, îndepartaţi picioarele, aşază-ţi o mână la 
mijlocul distanţei dintre ombilic şi apendicele xifoid.

Aceste  mişcări  vor  comprima  diafragmul  care  la  rândul  lui  va  comprima 
plămânii  şi  presiunea creată în bronhii  va arunca corpul  străin în cavitatea bucală. 
Faceţi aceste mişcări până eliberaţi căile aeriene.

 pacient inconştient
Dacă  victima  devine  inconştientă,  întindeţi-o  pe  pământ  şi  aplicaţi  aceeaşi 

manevră,  încălecând  picioarele  victimei.  Reperaţi  locul,  aşezând  podul  palmei  la 
mijlocul  distanţei  dintre  ombilic  şi  apendicele  xifoid.  Aşezaţi  cealaltă  mână  peste 
aceasta (ca la masajul cardiac) şi faceţi compresiuni cu mişcări bruşte în adâncime şi 
în sus. 
 Repetaţi  aceste mişcări  de 4-5 ori  după care, întorcând capul victimei într-o 
parte,  verificaţi  cavitatea bucală  a  acesteia  pentru  a  îndepărta  bolul  alimentar  sau 
corpul străin. Dacă acesta nu este vizibil, încercaţi din nou să ventilaţi, observând dacă 
intră sau nu aerul.  În caz de insucces,  repetaţi  manevra Heimlich  până când căile 
aeriene vor fi libere.

Aspiraţia căilor aeriene

Din punct de vedere anatomic, căile aeriene sunt împărţite în căi respiratorii 
superioare şi inferioare, limita de separare fiind corzile vocale. Cauzele comune de 
obstrucţie a căilor repiratorii superioare includ: limba, ţesuturile moi, sângele, voma, 
corpii străini şi laringospasmul. 

La nivelul căilor aeriene inferioare, obstrucţia poate fi cauzată de secreţii, edem, 
brohospasm, sânge şi conţinut gastric aspirat. 

Eliberarea căilor respiratorii superioare se face utilizând un aspirator şi o sondă 
de aspiraţie dură de tip Yankauer în cazul în care cauza obstrucţiei este un lichid, iar în 
cazul în care cauza obstrucţiei  este un corp străin dur,  cum ar fi  un bol alimentar, 
atunci eliberarea căilor respiratorii se face cu ajutorul manevrei Heimlich.

Ventilaţia pe mască

În  cazul  resuscitării  cardio-pulmonare,  materialele  de  care  putem  dispune 
pentru asigurarea avansată a căilor  respiratorii  şi  a  ventilaţiei  adecvate includ pipe 
Guedel sau cală oro-faringiană de diferite mărimi.

Pipa  Guedel  poate  fi  folosită  la  orice  pacient  inconştient,  rolul  ei  fiind 
menţinerea liberă a căilor  aeriene superioare.  Pipa de mărime corespunzătoare şsi 
corect  introdusă va apăsa baza limbii  împiedicând căderea acesteia în spate,  spre 
faringele posterior. 

Alegerea mărimii corespunzătoare pentru pipă se face prin măsurarea distanţei 
de la comisura bucală la unghiul mandibulei. 
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Introducerea  pipei  Guedel  în  cavitatea  bucală  se  face  ţinând  pipa  cu 
concavitatea în sus. Când vârful pipei atinge bolta palatină (cerul gurii) se roteşte 180 
de grade şi se continuă înaintarea până ce capătul extern ajunge la nivelul arcadelor 
dentare.

 Măştile  de  ventilaţie  gură  la  mască  de  diferite  mărimi  asigură  protecţia 
salvatorului  în  timpul  ventilaţiei.  La  folosirea  măştii  se  asigură  o  mărime 
corespunzătoare feţei bolnavului.

Cu  capul  aşezat  în  hiperextensie  aplicăm  partea  îngustă  a  măştii  pe  baza 
nasului, plasăm ferm masca pe faţă şi o menţinem ferm cu degetele de o parte şi de 
alta a orificiului măştii cu ridicarea concomitentă a mandibulei cu celelalte degete. 

Noţiuni de anatomie a sistemului osteo-articular

Corpul  omenesc  este  împarţit  în  4  segmente:  cap,  gât,  trunchi  şi  membre. 
Capul reprezintă segmentul superior şi este format din craniu şi oasele feţei. 

Gâtul este segmentul care leagă capul de trunchi. 
Trunchiul  cuprinde  trei  regiuni:  toracele,  abdomenul,  bazinul.  Toracele  este 

regiunea superioară a trunchiului, delimitată înapoi de coloana vertebrală, înainte de 
stern,  lateral  de  cele  12  perechi  de  coaste  şi  în  jos  de  muşchiul  diafragm.  Cutia 
toracică conţine plămânii, inima, vasele mari, traheea, bronhiile şi esofagul. 

Abdomenul  este regiunea de mijloc a trunchiului,  conţine organele  digestiei: 
ficat, stomac, intestin subţire şi gros, pancreasul, precum şi splina şi rinichii. 

Bazinul este regiunea inferioară a trunchiului, cuprinde vezica urinară, organele 
genitale interne. Portiunea inferioară a bazinului este pelvisul. 

Membrele sunt părţi ale corpului legate de trunchi şi se clasifică în: 
• membre  superioare  care  cuprind  patru  segmente:  umăr,  braţ  (partea  dintre 

umăr şi cot), antebraţ (secţiunea dintre cot şi mână) şi mâna (partea terminală a 
membrului superior). Centura membrului superior formează scheletul umărului 
şi  asigură  legătura  dintre  oasele  membrului  liber  şi  toracele  osos.  Ea  este 
constituită din două oase: clavicula şi scapula;

• membre inferioare  care  cuprind:  coapsa (porţiunea dintre sold  şi  genunchi), 
gamba  (porţiunea  dintre  genunchi  şi  picior)  şi  piciorul  (partea  terminală  a 
membrului  inferior).  Centura  membrului  inferior  se  compune din  două  oase 
coxale. Oasele coxale se unesc înainte între ele, înapoi cu sacrul şi coccigele, 
formând peretele osos al unei cavităţi importante numită pelvis. 
Aparatul  locomotor  îndeplineşte  funcţiile  de  mişcare  ale  diverselor  părţi  ale 

corpului.  Este  alcătuit  din  sistemul  osteo-articular  specializat  pentru  funcţia  de 
susţinere şi sistemul muscular pentru funcţia de mişcare. 

Oasele  au rol  în  susţinerea muşchilor  şi  menţin  poziţia  verticală  a corpului. 
Articulaţiile permit mişcările oaselor. Ele sunt mobile, semimobile şi fixe. 

Muşchii efectuează mişcările. Ei sunt înseraţi pe oase şi produc mişcarea lor 
prin contracţii.  Deosebim două categorii de muşchi: muşchii scheletici fixaţi pe oase 
sau  muşchii  striaţi,  care  dau  contracţii  şi  care  servesc  pentru  mişcările  corpului. 
Muşchii viscerali sau muşchii netezi sunt muşchii organelor interne. 

Evaluarea primară a pacientului traumatizat

În cazul pacienţilor traumatizaţi foarte important este să ştiţi exact ce trebuie şi 
ce  nu  trebuie  să  faceţi.  Orice  greşeală  comisă  poate  agrava  starea  bolnavului 
punându-i viaţa în pericol. 

Obiectivul principal urmărit în cazul pacienţilor traumatizaţi constă în asigurarea 
tratamentului  precoce şi  corect  pentru ca  acest  lucru poate îmbunătăţi  semnificativ 
ulterior  reabilitarea bolnavului.  Deci  principiul  fundamental  care trebuie  să  conducă 
comportamentul dvs. în timpul unei urgente este: a nu agrava starea victimei! 

Secvenţele urmărite în cazul acestor situaţii  sunt similare cu cele întâlnite la 
pacienţii fără traumatisme. 

Evaluarea  zonei  şi  siguranţa  salvatorului  rămân  în  atenţia  dvs.  Dacă  este 
necesar, se încep imediat manevrele de resuscitare, excepţie fiind situaţia în care se 
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constată existenţa unei hemoragii masive, situaţie când se realizează hemostaza, apoi 
se vor începe manevrele de resuscitare. 

În toate cazurile de traumă se are în vedere posibilitatea existenţei leziunii de 
coloană cervicală. Suspiciunea existenţei leziunii de coloană cervicală apare: 

• la orice pacient politraumatizat (pacienţii care au mai mult de două leziuni din 
care cel puţin una pune viaţa în pericol);

• la orice pacient care a suferit un traumatism la nivelul capului;
• la  orice  pacient  care  prezintă  traumatism  la  nivelul  toracelui  în  apropierea 

capului;
• la orice pacient conştient care acuză dureri la nivelul gâtului;
• la orice pacient care prezintă deformări la nivelul gâtului;
• la  orice  pacient  care  prezintă  un  status  mental  alterat  (aflaţi  sub  influenţa 

alcoolului). 
Infirmarea  suspiciunii  de  leziune  la  nivelul  coloanei  cervicale  se  poate  face 

numai  pe  baza  examenului  radiografic.  Atenţie  sporită  trebuie  acordată  imobilizării 
coloanei vertebrale cervicale. Pentru acest lucru folosiţi gulere cervicale (rigide, moi, 
dintr-o bucată, din două bucăţi). 

Traumatismele osteo-articulare

1. Fracturi şi imobilizarea lor 
Fracturile sunt leziuni ce apar în urma acţiunii unui traumatism puternic asupra 

osului, constând în întreruperea continuităţii acestuia. În funcţie de modul de acţiune a 
agentului vulnerant, de intensitatea lui fracturile pot fi de mai multe feluri: 

• fracturi închise – tegumentele în jurul focarului de fractură sunt intacte;
• fracturi deschise – focarul de fractură comunică cu exteriorul printr-o plagă; 
• fracturi  directe  –  în  care  agentul  traumatizant  acţionează  chiar  la  locul  de 

producere a fracturii; 
• fracturi indirecte – traiectul de fractură apare la distanţa de la locul de acţiune al 

agentului vulnerant. 
De  asemenea,  traiectul  fracturii  poate  avea  aspecte  foarte  variate,  după 

mecanismul de producere: fracture spiroide, fracturi cu înfundare, deplasate. La fel, pot 
fi fracturi complete, interesând întreaga circumferinţă a osului sau incomplete (parţiale). 
La bătrâni sau la persoane cu diverse afecţiuni osoase pot apărea fracturi în urma unor 
traumatisme minore, sau chiar la efectuarea unui pas greşit. 

Pentru recunoaşterea unor fracturi sunt două grupe de semne: 
• semne de probabilitate – durere spontană sau într-un punct fix, exacerbată la 

palpare sau mobilizare; impotenţa funcţională a membrului afectat; deformarea 
şi scurtarea regiunii; echimoze tardive tumefacţie, edem, creşterea temperaturii 
locale;

• semne de certitudine (semne sigure) – mobilitate anormală în focar; perceperea 
palpatorie de crepitaţii  osoase; netransmiterea mişcărilor distal  de focarul de 
fractură; întreruperea evidentă (la inspecţie sau palpare) a continuităţii osoase.
Metoda cea mai sigură de diagnostic în cazul suspicionării  unei fracturi este 

efectuarea radiografiei.  
Fracturile se pot însoţi de o serie de complicaţii: 

 imediate:
• transformarea unei fracturi închise într-o fractură deschisă; 
• lezarea vaselor sau a nervilor aflate în vecinătate; 
• infecţia focarului de fractură. 

 tardive (întârziate): 
• cicatrizarea anormală a plăgii osoase (în unele boli cronice);
• pseudartroza (întârzierea consolidării fracturii);
• calusul vicios. 

313



Imobilizarea  provizorie  a  fracturilor  se  face  în  scopul  împiedicării  mişcărilor 
fragmentelor osoase fracturate, pentru evitarea complicaţiilor care pot fi provocate prin 
mişcarea unui fragment osos. 

Mijloacele de imobilizare sunt atelele speciale sau cele improvizate, de lungimi 
şi  lăţimi  variabile,  în funcţie  de regiunile  la  nivelul  cărora se aplică.  Pentru a avea 
siguranţa  că fractura  nu  se deplasează  nici  longitudinal  şi  nici  lateral,  imobilizarea 
trebuie  să  cuprindă,  în  mod obligatoriu,  articulaţiile  situate  deasupra  şi  dedesubtul 
focarului de fractură. 

Înainte  de  imobilizare  se  efectuează  o  tracţiune  uşoară,  nedureroasă  a 
segmentului în ax. Acest lucru este valabil numai în cazul fracturilor închise. Fracturile 
deschise se imobilizează în poziţia găsită, după pansarea plăgii de la acel nivel, fără a 
tenta reducerea lor prin tracţiune. 

Tipuri de atele speciale: 
• atele Kramer (confecţionate din sârmă);
• atele pneumatice (gonflabile);
• atele vacuum;
• atele improvizate din scândură, crengi de copac etc. 

A. Fracturile membrului superior
Fracturile claviculei se produc mai frecvent prin traumatisme indirecte şi mai rar 

directe,  sediul  de  predilecţie  constituindu-l  zona medie  a  claviculei.  Poziţia  în  care 
trebuie să se efectueze imobilizarea provizorie este cu cotul de partea bolnavă împins 
către spate şi în sus. 

Fracturile humerusului (braţului) se produc mai frecvent prin traumatism direct. 
La  imobilizarea  fracturii,  drept  atelă  putem folosi  chiar  toracele  de care se fixează 
segmentul fracturat cu ajutorul unei eşarfe. 

Fracturile  antebraţului  se  produc  mai  frecvent  prin  traumatism  direct. 
Imobilizarea fracturii se poate face cu oricare tip de atelă specială sau folosind atele 
improvizate. 

Fracturile oaselor mâinii se imobilizează pe faţa palmară de la cot la degete. 

B. Fracturile membrului inferior
Fracturile  femurului  se  produc  prin  traumatism  direct  sau  indirect.  Pentru 

imobilizare se folosesc două atele inegale. Atela mai lungă se aplică pe faţa laterală 
externă a membrului inferior şi se întinde de deasupra oaselor bazinului până la călcâi. 
Atela mai scurtă se aplică pe partea internă şi se întinde de la regiunea inghinală până 
la călcâi. 

Când femurul este fracturat în apropierea genunchiului  imobilizarea se poate 
realiza folosind o singură atelă trecută prin partea din spate a membrului din regiunea 
fesieră până la călcâi. 

Fracturile gambei sunt foarte frecvente, iar imobilizarea poate fi făcută cu orice 
tip de atelă. 
Fractura de rotulă se produce prin cădere în genunchi, se imobilizează în atele 

posterioare. 
Fracturile costale nu se imobilizează, excepţie făcând situaţia voletului costal. 

Voletul costal este minimum dubla fractură la două coaste învecinate. Imobilizarea se 
face prin înfundarea zonei respective împiedicând astfel mişcarile segmentelor la acest 
nivel. 

2.  Entorsa – formă minoră a traumatismelor articulare,  în care nu se pierde 
contactul  permanent între suprafeţele articulare şi constă din întinderea sau ruptura 
unuia sau mai multor ligamente ale unei articulaţii. 

3.  Luxaţia  –  leziunea  care  constă  din  pierderea  contactului  normal  dintre 
suprafeţele  articulare  ale  oaselor  care  formează o  articulaţie  (deplasarea  capetelor 
osoase ale unei  articulaţii).  După modul  de producere,  luxaţiile  pot  fi  complete sau 
incomplete. 

Primul-ajutor  constă  din  imobilizarea  provizorie  a  membrului  afectat. 
Accidentatul se transportă la spital. 

Traumatismele părţilor moi

314



În funcţie de starea tegumentului, acestea pot fi închise (contuzii) sau deschise 
(plăgi). 

1. Contuzii – traumatisme ce rezultă din acţiunea unui agent vulnerant mecanic, 
care produce leziuni  tisulare,  păstrând însă integritatea tegumentelor.  În  funcţie  de 
forţa de acţiune a agentului vulnerant, contuziile pot fi superficiale, profunde sau mixte:

• echimoza  este  forma cea  mai  simplă  de contuzie,  ce  apare  datorită  ruperii 
vaselor sangvine din ţesutul subcutanat (apare ca o zonă roşie albăstruie, care 
în câteva zile îşi modifică culoarea, devenind vânată, apoi galben-verzuie). 

• hematomul este o tumefiere dureroasă, de volum variabil, ce apare din cauza 
acumulării  între ţesuturi sau organe,  a unei cantităţi  variabile  de sânge,  prin 
ruperea accidentală a unor vase sangvine mai mari.
2. Plăgi – leziuni produse de agenţi mecanici, fizici, chimici. În cazul plăgilor, o 

mare importanţă prezintă intervalul dintre producerea lor şi momentul aplicării primului 
tratament. Astfel, se consideră o plagă recentă aceea căreia i se aplică tratament într-
un  interval  de  6-8  ore  de  la  producere  (plagă  neinfectată),  peste  acest  interval 
majoritatea plăgilor fiind infectate. 

Subiectiv,  plăgile  sunt  marcate  prin  durere,  obiectiv,  remarcăm  alături  de 
prezenţa plăgii şi hemoragie de intensitate variabilă, care o însoţeşte. 

Tratamentul  plăgilor  urmăreşte  prevenirea  complicaţiilor  şi  obţinerea  unei 
vindecări cât mai rapide şi de bună calitate şi constă din toaleta locală şi pansarea lor.

 
Hemoragii

Hemoragia reprezintă scurgerea sângelui în afara sistemului vascular printr-una 
sau mai multe soluţii de continuitate. Hemoragia poate fi: 

 în funcţie de tipul vasului lezat:
• arterială – în care sângele este de culoare roşu-deschis, bine oxigenat 
şi tâsneste ritmic, sincron cu bătăile inimii; 
• venoasă – sângele de culoare roşu-închis (mai puţin oxigen, mai mult 
CO2), se exteriorizează cu presiune constantă, relativ modestă; 
• capilară – este o hemoragie difuză, fără a se identifica un vas de calibru 
mai mare ca sursă principală a hemoragiei.

 în funcţie de sediul sângerării: 
• externă  –  sângele  se  scurge  în  afară,  printr-o  soluţie  de  continuitate 

tegumentară (plagă);
• internă  –  sângele  se  acumulează  într-una  din  cavităţile  normale  ale 

organismului; 
• exteriorizată  –  caracterizată  prin  hemoragie  internă  într-un  organ  cavitar, 

urmată de eliminarea sângelui la exterior pe căi naturale:
 epistaxis – hemoragia mucoasei nazale; 
 hematemeza  –  eliminarea  pe  gură,  prin  vărsătură,  de  sânge 
amestecat cu cheaguri şi eventual resturi alimentare;
 melena  –  exteriorizarea  sângelui  acumulat  în  tubul  digestiv,  prin 
defecaţie.  Scaunul este lucios,  negru, moale, de aspectul  şi culoarea 
păcurei;
 hematuria – hemoragia la nivelul aparatului urinar, exteriorizat prin 
micţiune.

 în funcţie de cantitatea de sânge pierdut: 
• mică – se pierde o cantitate de sânge până la 500 ml; 
• medie – se pierd 500-1 000 ml de sânge şi apar următoarele semne: agitaţie, 

ameţeli în ortostatism; 
• mare - cantitatea de sânge pierdută 1000-1500 ml,  iar  semnele clinice  sunt 

următoarele:  paloare,  tahicardie,  transpiraţii  reci,  hipotensiune  arterială, 
tahipnee; 

• cataclismică  -  pierderi  de  sânge  de  peste  1500-2000  ml,  tensiune  arterială 
nemasurabilă,  pacient inconştient.
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Hemostaza – oprirea sângerării. Ea poate fi spontană în cazul unor hemoragii 
mici, prin intervenţia mijloacelor proprii organismului,  dar de cele mai multe ori este 
necesară intervenţia altor persoane, care să realizeze hemostaza. Hemostaza poate fi 
provizorie sau definitivă. 

Hemostaza provizorie se poate realiza prin: 
• Compresiune digitală – compresiunea corect executată pe vasul rănit trebuie să 

se aplice deasupra rănii în cazul unei hemoragii arteriale şi sub plagă în cazul 
unei hemoragii venoase, ţinând cont de sensul circulaţiei. 
Când hemoragia nu poate fi stăpânită prin compresiune exercitată la distanţă, 

se poate folosi compresiune directă în care caz compresiunea vasului ce sângerează 
se face cu degetul introdus direct în plagă. Această metodă nu poate fi decât de scurtă 
durată, trebuind să recurgem la alta care s-o suplinească şi să o completeze. 

• Pansament  compresiv  –  este  una  dintre  cele  mai  eficiente  metode  folosite 
pentru a realiza o hemostază provizorie. În lipsa unui pansament steril se poate 
folosi pentru a pune pe plagă o batistă etc.

• Garou – aplicarea garoului este ultima variantă la care apelăm. Garoul poate fi 
improvizat  folosind  o  curea,  cravată,  fular,  sfoara  etc.  Se  foloseşte  doar  în 
cazuri extreme şi în situaţia în care hemoragia nu se putea controla prin alte 
metode  (amputaţie  de  membru).  Important  este  oprirea  hemoragiei  fără  a 
comprima excesiv ţesuturile.   
Garoul,  odată  cu  oprirea  sângerării,  produce  oprirea  circulaţiei  sângelui  în 

porţiunea de membru situat dedesubtul lui. Din aceasta cauză, menţinerea sa mai mult 
de 2 ore poate duce la complicaţii  deosebit de grave. Totdeauna, la montarea unui 
garou, trebuie ataşat un bilet, care însoţeşte bolnavul, şi pe care se notează obligatoriu 
următoarele date:  nume, prenume, ora exactă a aplicării  garoului.  Din 30 în 30 de 
minute  se slăbeşte  puţin  garoul  pentru  a  permite  irigarea segmentului  de  membru 
subiacent. 

Ridicarea garoului se face doar în condiţii de spital şi de personal competent. 
Hemostaza  definitivă  se  obţine  prin  obliterarea  permanentă  şi  definitivă  a 

vasului care sângerează. 

Pansamente

Acestea se aplică diferenţiat după regiunea anatomică: 
• pentru cap, pansamentele se realizează cu ajutorul feşelor, tipică pentru 
acest  segment  fiind  capelina  care  începe cu 2  ture  circulare  trecute  pe frunte, 
deasupra sprâncenelor, pavilioanelor urechii după care se trece succesiv înainte şi 
înapoi (spre rădăcina nasului şi spre ceafă), de mai multe ori, până când acoperă 
tot capul.  Capetele feşelor se fixează apoi cu câteva ture circulare;
• pentru nas, bărbie, ochi şi urechi se realizează aşa-numitul pansament 
„în praştie”, cu ajutorul unei fâşii de tifon de 30-50 cm, despicată la capete, cu o 
parte centrală nedespicată, care se aplică la nivelul plăgii, legând capetele tăiate 
încrucişate;
• la nivelul toracelui şi abdomenului 
În cazul plăgilor penetrante (adânci) aflate la nivelul toracelui folosim comprese de 

dimensiuni mai mari decât plaga fixate cu benzi de leucoplast pe trei laturi. A patra 
latură se lasă liberp, nefixată, permiţând pansamentului să funcţioneze ca o supapă. În 
timpul  inspirului,  când  toracele  se  destinde,  pansamentul  se  va  lipi  de  torace 
nepermiţând intrarea aerului. Dacă avem o plagă abdominală vom folosi pansament pe 
care îl vom fixa pe toate cele patru laturi. 

Otrăviri accidentale

Prin  otravă  se  înţelege  orice  substanţă  care  prin  absorbţia  sa  în  organism 
provoacă îmbolnăvire sau moarte. Antidotul este o substanţă care acţionează împotriva 
otrăvirii şi anulează efectele.

În cazul otrăvirii trebuie avute in vedere:
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• identificarea substanţei otrăvitoare;
• determinarea cantităţii absorbite;
• determinarea căii de intrare în organism;
• determinarea timpului scurs din momentul otrăvirii.

Otrăvurile  ingerate  pot  da  ameţeală,  crampe  abdominale,  vărsături  şi  alte 
tulburări gastrointestinale. Acestea pot provoca decolorarea buzelor şi a gurii,  arsuri 
sau un miros specific al respiraţiei.
Procedură: otrăvurile înghiţite nu trebuie diluate. Dacă victima este conştientă puneţi-o 
să-şi clătească gura şi ştergeţi-i faţa pentru a elimina orice urmă a otrăvii. Nu provocaţi 
vărsături decât dacă medicul indică acest lucru.

Otrăvurile inhalate acţionează în primul rând asupra sistemului respirator şi pot 
afecta de asemenea sistemul circulator şi pe cel nervos central.
Procedură: victima trebuie transportată la aer curat departe de sursa de otrăvire.

Otrăvurile  absorbite prin  piele  pot  produce iritaţii  locale  ale pielii  şi  au efect 
imediat  sau  întârziat  asupra  sistemului  nervos  central  şi,  în  consecinţă,  şi  asupra 
respiraţiei şi circulaţiei.
Procedură: acestea trebuie îndepărtate prin spălare cu apa caldă şi după aceea cu apă 
şi săpun.

Otrăvurile injectate pot produce iritaţii ale pielii la locul înţepăturii şi au de obicei 
efecte mult mai rapide şi mai importante asupra sistemelor nervos central, respirator şi 
circulator.
Procedură: otrăvurile injectate trebuie reţinute în zona de injectare. Menţineţi victima cu 
membrul afectat la nivelul inimii pentru a întârzia absorbţia.

Actionaţi cât mai repede! Nu pierdeţi timpul în cazul în care otrava nu poate fi 
identificată  imediat.  Cereţi  ajutor  specializat!  Dacă  acest  ajutor  specializat  nu  este 
disponibil de urgenţă, primul-ajutor constă în eliminarea otrăvii sau reducerea efectelor.

 În  funcţie  de  eventualitatea  producerii  unei  otrăviri  accidentale  la  utilizarea 
substanţelor  toxice  în  procesele  de  muncă,  instrucţiunile  de  lucru  vor  cuprinde  şi 
măsurile preventive şi cele de prim-ajutor, referitoare la noxele specifice fiecărui loc de 
muncă. 

Primul-ajutor nu trebuie să întârzie transportarea victimei la serviciul medical. 
Nu aplicaţi respiraţia “gură la gură” în intoxicaţii cu gaze şi vapori.
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 CAPITOLUL V

PROCEDURI METODOLOGICE DE 
GESTIONARE A COLECŢIEI DE 

REFERINŢĂ
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5.1 PROCEDURA INTRĂRILOR DE EŞANTIOANE DE SĂMÂNŢĂ ÎN 
COLECŢIA DE REFERINŢĂ 

5.1.1. Denumire proces: Procedura intrărilor  de eşantioane  de sămânţă  în 
Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.

5.1.2.  Documentare  proces: Documentarea  procesului  se  face  în  cadrul 
paragrafului 1 din prezentele proceduri.

5.1.3. Responsabilităţi  proces: responsabilul  de  proces  şi  participanţii  la 
procesul de intrare de eşantioane de sămânţă în Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S. sunt:

Nr. 
Crt. Denumire  proces  de 

furnizare a serviciului

Responsabilităţi pentru introducerea în colecţia 
de referinţă a soiurilor nou înregistrate

Coordonare Responsabil 
de proces Colaborare

1

Intrări  de  eşantioane  de 
sămânţă  în  Colecţia  de 
referinţă a I.S.T.I.S.

Director 
Executiv
Director 
Executiv 
Adjunct 
Tehnic
Şef  Serviciu 
Testări  şi 
Sinteze 
Soiuri

Consilier
CCR

Consilier
DUS

5.1.4. Derulare proces: 

5.1.4.1.  Introducerea  în  Colecţia  de  referinţă  a  noilor  soiuri  înregistrate  în  
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

            În urma acceptării cererii de înscriere la testare, aplicantul are obligaţia ca pe 
lângă sămânţa necesară testării să trimită la ISTIS un eşantion din aceeaşi sămânţă 
pentru colecţia de referinţă.
           Mărimea eşantionului de sămânţă trebuie să fie conformă cu datele din Anexa 
nr.1.
           Consilierul DUS (responsabilul de program) informează consilierul CCR despre 
înregistrarea  noilor  soiuri  în  Catalogul  oficial  al  soiurilor  de  plante  de  cultură  din 
România (specie, denumire soi, aplicant, adresă sediu social, persoană de contact).
            În cazul când împreună cu sămânţa pentru testare nu a fost trimisă şi sămânţa 
necesară pentru a fi depusă în Colecţia de referinţă se face o ,,Notificare,, de către 
consilierul CCR. Notificarea se semnează de către DE şi consilierul CCR şi este trimisă 
clientului de către consilierul CCR.
            Dacă germinaţia eşantionului de sămânţă corespunde cerinţelor minime din 
Anexa nr. 2 consilierul CCR introduce eşantionul de sămânţă în depozitul frigorific.
             Informaţiile relevante privind eşantionul de sămânţă sunt introduse în baza de 
date ,,Colecţia de referinţă,, eşantionul devenind probă etalon
.
             Dacă germinaţia eşantionului de sămânţă  este mai mică decât cea din Anexa 
nr.  2,  consilierul  informează  Comisia  de  analiză  a  cerinţelor  referitoare  la  serviciu 
(CACS).
             În urma observaţiilor Comisiei de analiză a cerinţelor referitoare la serviciu 
(CACS) consilierul CCR trimite către client o nouă ,,Notificare,,.
             În situaţia în care clientul, în urma notificării, nu transmite eşantionul de  
sămânţă  către  ISTIS,  consilierul  CCR  informează  Comisia  de  analiză  a  cerinţelor 
referitoare la serviciu (CACS), punând la dispoziţie documentele solicitate de aceasta.
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5.1.4.2.  Introducerea  în  Colecţia  de  referinţă  a  soiurilor  din  schimburile  cu  
instituţiile similare

           Pentru îmbogăţirea Colecţiei de referinţă I.S.T..I.S. se pot solicita instituţiilor 
similare din comunitatea europeană,  eşantioane de sămânţă din soiurile  înscrise în 
catalogul comun european.
           Acestea sunt solicitate de consilierul DUS (responsabilul de program DUS) şi 
recepţionate de responsabilul CCR care le înregistrează în baza de date ,,Colecţia de 
referinţă,, şi le introduce în depozitul frigorific.

5.1.4.3. Reînnoirea eşantioanelor de sămânţă din Colecţia de referinţă

          Dacă în urma procedurii ieşirilor de sămânţă din Colecţia de referinţă cantitatea 
de sămânţă dintr-un soi scade la nivelul a două teste DUS, consilierul CCR solicită de 
la menţinătorul soiului în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, 
o nouă cantitate de sămânţă din soiul respectiv. Solicitarea se face printr-o notificare 
semnată de DE şi responsabilul CCR.
          În cazul în care menţinătorul (clientul) nu trimite cantitatea de sămânţă necesară 
constituirii unui nou eşantion, soiul respectiv este radiat din Catalogul oficial al soiurilor 
de plante de cultură din România .
         Caracterele de soi ale noului eşantion de sămânţă sunt comparate în câmpul de 
experienţe al ISTIS cu caracterele de soi ale eşantionului de sămânţă din Colecţia de 
referinţă.
         Dacă acestea sunt identice noul eşantion de sămânţă reîntregeşte Colecţia de 
referinţă.
         Dacă caracterele sunt diferite atunci soiul este radiat din Catalogul oficial al 
soiurilor de plante de cultură din România.

         Dacă scăderea cantităţii de sămânţă este cea a unui soi înregistrat în catalogul 
comun  european  dar  nu  în  Catalogul  oficial  al  soiurilor  de  plante  de  cultură  din 
România, responsabilul CCR informează şeful de Serviciu Testări şi Sinteze Soiuri şi 
consilierul  DUS  (responsabilul  de  program)  care  pot  face  o  nouă  solicitare  către 
instituţiile similare.
          Eşantioanele  de sămânţă  sunt  recepţionate  de consilierul  CCR care  le 
înregistrează  în  Registrul  de  intrări  şi  introduce  informaţiile  despre  ele  în  baza  de 
date ,,Colecţia de referinţă,,. Eşantioanele sunt introduse în depoziul frigorific de către 
consilierul CCR. 
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5.2.  PROCEDURA  IEŞIRILOR  DE  EŞANTIOANE  DE  SĂMÂNŢĂ  DIN 
COLECŢIA DE REFERINŢĂ

5.2.1. Denumire proces: Procedura ieşirilor  de eşantioane de sămânţă  din 
Colecţia de Referinţă  a I.S.T.I.S.

5.2.2. Documentare  proces: Documentarea  procesului  se  face  în  cadrul 
paragrafului 1 din prezentele proceduri.

5.2.3. Responsabilităţi  proces: responsabilul  de  proces  şi  participanţii  la 
procesul de ieşire de eşantioane de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S. sunt:

Nr. 
Crt. Denumire  proces  de 

furnizare a serviciului

Responsabilităţi  pentru  ieşirile  de  eşantioane 
de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.

Coordonare Responsabil 
de proces Colaborare

1

Ieşiri  de  eşantioane  de 
sămânţă  din  Colecţia  de 
referinţă a I.S.T.I.S.

Director 
Executiv
Director 
Executiv 
Adjunct 
Tehnic
Şef  Serviciu 
Testări  şi 
Sinteze 
Soiuri

Consilier
CCR

Consilier
DUS

5.2.4. Derulare proces: 

5.2.4.1. Ieşiri de eşantioane de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.,  
necesare testului DUS
          

În urma solicitării consilierului DUS (responsabilul de program), consilierul CCR 
eliberează din depozitul frigorific o cantitate de sămânţă din eşantionul soiului cerut.
           Acestă operaţiune este înregistrată în Registrul  ieşiri  şi  în baza de date 
,,Colecţia de referinţă,,.

5.2.4.2. Ieşiri de eşantioane de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.,  
necesare testului de postcontrol

            În urma solicitării consilierului DUS  (responsabilului de program) consilierul 
CCR eliberează din depozitul frigorific o cantitate de sămânţă din eşantionul soiului 
cerut.
Acestă operaţiune este înregistrată în Registrul ieşiri şi în baza de date ,,Colecţia de 
referinţă,,.

5.2.4.3. Ieşiri de eşantioane de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.,  
necesare testului de menţinere a soiurilor înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de  
plante de cultură din România

           În urma solicitării consilierului DUS (responsabilul de program), responsabilul  
CCR eliberează din depozitul frigorific, o cantitate de sămânţă din eşantionul soiului 
cerut.
Acestă operaţiune este înregistrată în Registrul ieşiri şi în baza de date ,,Colecţia de 
referinţă,,.
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5.2.4.4. Ieşiri de eşantioane de sămânţă din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.  
destinate distrugerii

          În urma informării de către consilierul DUS (reponsabilulde program) şi cu avizul 
şefului  de  Serviciu  Testări  şi  Sinteze  soiuri,  consilierul  CCR  scoate  din  depozitul 
frigorific eşantioanele de sămânţă ale soiurilor candidate care nu au îndeplinit condiţiile 
pentru înregistrarea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pe 
care le returnează aplicanului sau le distruge.
Acestă operaţiune este înregistrată în Registrul ieşiri şi în baza de date ,,Colecţia de 
referinţă,,.
 

5.3. PROCEDURA PRIVIND MENTENANŢA COLECŢIEI DE REFERINŢĂ

5.3.1. Denumire proces: Procedura  privind mentenanţa Colecţiei de referinţă 
a I.S.T.I.S.

5.3.2. Documentare  proces: Documentarea  procesului  se  face  în  cadrul 
paragrafului 1 din prezentele proceduri.

5.3.3.  Responsabilităţi  proces: responsabilul  de  proces  şi  participanţii  la 
procesul privind mentenanţa Colecţiei de referinţă a I.S.T.I.S. sunt:

Nr. 
Crt. Denumire  proces  de 

furnizare a serviciului

Responsabilităţi  privind  mentenanţa  Colecţiei 
de referinţă a I.S.T.I.S.

Coordonare Responsabil 
de proces Colaborare

1

Mentenanţa Colecţiei 
de referinţă

Director 
Executiv
Director 
Executiv 
Adjunct 
Tehnic
Şef  Serviciu 
Testări  şi 
Sinteze 
Soiuri

Responsabil
CCR

 5.3.4. Derulare proces: 

5.3.4.1. Gestionarea Colecţiei de referinţă

5. 3.4.1.1. Proceduri de prelucrare a eşantioanelor de sămânţă

  A. Ambalare 

        Sămânţa nou introdusă în depozitul frigorific trebuie sa aibă un amabalj din hârtie 
sau fibre liberiene. 

  În cazul în care ambalajul nu corespunde acestei cerinţe sămânţa se ambalează 
într-un nou ambalaj constituit din fibre de celuloză sau hârtie.

   B. Etichetare

        Eşantionul de sămânţă nou introdus în depozitul frigorific trebuie să prezinte o 
etichetă în care să fie menţionate:

- specia
- soiul
- nr. pachet
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- data creării etichetei care este data recepţiei eşantionului de sămânţă

- expeditorul  eşantionului  de sămânţă (care este menţinătorul  soiului  respectiv 
sau instituţia similară ISTIS)

- adresa sa în depozitul frigorific

C.   Repartizarea eşantioanelor în depozitul frigorific

       Eşantioanele de sămânţă introduse în amabalaje de hârtie sau fibre liberiene sunt 
aşezate în lăzi din polietilenă sau PVC.
       Fiecărei lăzi i se alocă un număr unic de identificare după care este repartizată în 
depozitul frigorific.
      Organizarea depozitării eşantioanelor de sămânţă în depozitul frigorific se face pe 
grupe de specii şi specii de plante agricole.
      Lăzile  sunt aşezate pe poliţele rafturilor  din depozitul  frigorific,  rafturi  ce sunt 
organizate pe rânduri de rafturi.
      Poliţele, rafturile şi rândurile de rafturi sunt numerotate. Poliţele fiecărui raft sunt  
numerotate de la 1 la 6, iar rafturile şi rândurile de rafturi au fiecare un număr de ordine 
unic.
      Numărul de ladă, numărul poliţei, raftului şi al camerei depozitului frigorific fac parte 
din  adresa  eşantionului de sămânţă respectiv.
      Aceste date se înscriu pe eticheta eşantionului de sămânţă la intrarea în depozitul 
frigorific în urma alocării adresei eşantionului de sămânţă, alocare dată de înscrierea în 
baza de date    ,, Colecţia de referinţă,,.
     

5.3.4.1.2. Gestionarea datelor privind eşantioanele de sămânţă

A. Gestionarea intrărilor şi ieşirilor eşantioanelor de sămânţă

Gestionarea intrărilor şi ieşirilor de sămânţă se face prin ,,Registrul de intrări 
şi ,,Registrul de ieşiri,,. 
  Registrul de intrari şi registrul de ieşiri conţin următoarele rubrici:

- Nr. crt.; numărul de ordine al înregistrării.
- Data  intrare/ieşire;  este  data  la  care  se  recepţionează  sau  se  livrează 

eşantionul de sămânţă
- Document;  documentul  care  însoţeşte  eşantionul  de  sămânţă  la  recepţie 

/documentul prin care se dispune eliberarea de eşantioane de sămânţă. 
- Specie/soi; denumirea speciei şi a soiului recepţionat
- Cantitate; masa eşantionului de sămânţă recepţionat sau livrat
- Observaţii;   orice alte informaţii privind eşantionul de sămânţă, considerate a fi 

necesare (informaţii despre starea eşantionului, curier, etc.)
 

        Operaţiunile de intrare si ieşire a eşantioanelor de sămănţă, înscrise în ,,Registrul  
de intrări,, şi ,,Registrul de ieşiri,, sunt operate ulterior în baza de date ,,Colecţia de  
referinţă,,

 B.  Proceduri de gestionare a bazei de date ,, Colecţia de referinţă,,

      Informaţiile înregistrate ,,scriptic,, în ,,Registrul de intrări,, şi ,,Registrul de ieşiri,,  
sunt introduse în baza de date ,,Colecţia de referinţă,,.
      Baza  de  date  ,,Colecţia  de  referinţă,,  este  un  program  conceput  pentru 
interpretarea datelor înscrise în ,, Registrul de intrări,, şi în ,, Registrul de ieşiri,,. Astfel,  
grupează  datele  despre  eşantioanele  de  sămânţă  privind  locaţia  lor  în  depozitul 
frigorific, specie şi soi; ţine evidenţa relaţiei hibrizi-forme parentale, situaţia curentă a 
eşantioanelor de sămânţă şi istoricul intrărilor  şi ieşirilor de eşantioane de sămânţă din 
depozitul frigorific.

5.3.4.2. Mentenanţa depozitului frigorific
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Monitorizarea parametrilor de microclimat
       Depozitul frigorific este dotat cu instalaţii de răcire şi de dezumificare.
       Instalaţiile de răcire şi dezumificare sunt controlate de procesoare electronice 
centrale care controlează parametrii de răcire şi dezumificare.
       Temperatura de păstrare a eşantioanelor de sămânţă trebuie să fie în plaja de 5-7 
°C.
       Pentru aceasta instalaţia de răcire este reglată la 6 °C. Instalaţia de răcire a fost 
calibrată de către FROZEN SRL, persoană juridică autorizată metrologic.
      Verificarea calibrării privind instalaţia de reglare a temperaturii se face anual.
      

Anexa nr. 1
DATELE LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE TESTARE, DE 

TRANSMITERE  A SEMINŢELOR  ŞI CANTITĂŢILE DE SEMINŢE ŞI MATERIAL 
SĂDITOR  NECESARE PENTRU TESTARE

Data 
limită de 

Data limită de Cantităţile de seminţe Cantităţile de 
seminţe

SPECIA înregis
trare a 
cererii

transmitere a 
seminţelor

 (material săditor) pentru colecţia de 
referinţă

VAU/ 1CTS DUS total (sămânţă 
netratată)

CULTURI DE CÂMP
Ovăz de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 3 kg + 100 panicule 5 kg
Ovăz de toamnă 15.VIII. 1.IX

. 2 kg 3 kg + 150 panicule 5 kg
Orz şi orzoaică de 
primăvară                  10.I. 1.II. 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
Orz şi orzoaică de 
toamnă                  15.VIII. 1.IX

. 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg
Secară 15.VIII. 1.IX

.
2 kg 5 kg pt. soiuri şi hibrizi + 1,5 kg pt. 

forme parentale
5 kg

Triticale de toamnă 15.VIII. 1.IX
. 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg

Triticale de 
primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg

Grâu de toamnă 15.VIII. 1.IX
. 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg

Grâu de primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
Grâu durum de 
toamnă 15.VIII. 1.IX

. 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
Grâu durum de 
primăvară 10.I. 1.II. 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg

Mei 1.II. 1.III
.

0,5 
kg 1 kg + 100 panicule 5 kg

Orez 1.II. 1.IV
.

2 kg 2 kg + 100 panicule şi la hibrizi 2 
kg/forma parentală

5 kg

Porumb 1.II. 1.III
.

1 kg 1 kg pt. hibrizi
+ 1500 seminţe pentru liniile 

consangvinizate

2 kg  pt. hibrid
+ 1 kg  pt. linii

Sorg 1.II. 1.III
.

0,5 
kg

1 kg + 50 panicule 1 kg/soi; 
1kg/hibrid

+ 0,5 kg  pt. linii
Floarea-soarelui 1.II. 1.III

.
0,3 
kg

1 kg pt. hibrizi şi soiuri + 5000 seminţe 
pt. liniile consangvinizate

1 kg  pt. hibrid
+ 0,5 kg  pt. linii

Şofrănel 1.II. 15.I
I

0,3 
kg 3 kg 5 kg

In pentru ulei şi 
pentru fibră 15.I. 15.I

I
1,5 
kg 1 kg 3 kg

Cânepă 15.I. 15.I
I. 1 kg 2 kg 5 kg

Bumbac 1.II. 1.IV
.

1 kg 3 kg şi pt. hibrizi şi soiuri interspecifice 2 
kg pt. fiecare componentă

1 kg

Ricin 1.II. 1.III
.

0,5 
kg

0,5 kg sau
1500 seminţe

5 kg

Rapiţă de toamnă 
pentru ulei             

15.VII. 1.VI
II.

1 kg 0,5 kg pt. soiuri şi pt. hibrizi şi soiuri 
sintetice

0,1 kg/ componentă

2 kg/soi;  2 kg  pt. 
hibrid

+ 0,5 kg  pt. linii
Soia 1.II. 15.I

II. 2 kg 2 kg 5 kg
Mazăre 1.II. 1.III 3 kg 1 kg sau 1200 seminţe 5 kg
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.
Fasole de câmp 1.II. 1.III

.
5 kg 1,5 kg sau

15000 seminţe
5 kg

Măzăriche de toamnă 15.VII. 1.VI
II.

2 kg 1 kg sămânţă
+ 50 plante netreierate

5 kg

Măzăriche de 
primăvară

1.II. 1.III
.

2 kg 1 kg sămânţă
+ 50 plante netreierate

5 kg

Lupin alb 1.II. 1.III
. 4 kg 2,5 kg 5 kg

Sfeclă de zahăr 15.I. 15.I
I.

0,3 
kg 1 kg (MMB 10 g) 1 unitate

Sfeclă furajeră 15.I. 15.I
I.

0,3 
kg 1 kg 5 kg

Cartof 1.XI. 1.XI
.

50 
kg 100 tuberculi 150 tuberculi

Lucernă de toamnă 15.VII. 1.VI
II. 1 kg 1 kg 1 kg

Lucernă de 
primăvară 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Trifoi alb 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Trifoi roşu 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Ghizdei 15.I. 1.II. 1 kg 0,5 kg 1 kg
Golomăţ 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Raigras italian 15.VII. 1.VI

II. 1 kg 1,5 kg 1 kg
Raigras peren 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg 1 kg
Firuţă 15.I. 1.II 1 kg 0,6 kg 1 kg
Timoftica 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg 1 kg
Păiuş de livezi şi 
păiuş înalt 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg 1 kg
Obsigă nearistată 15.I. 1.II. 1 kg 3 kg 1 kg
Iarba câmpului 15.I. 1.II. 1 kg 0,4 kg 1 kg
Tutun 10.I. 10.I

. 5 g 2 g 2 g

Plante medicinale 10.I. 15.I
I. diferenţiat pe specii 0,100 kg

DATELE LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE TESTARE, DE 
TRANSMITERE  A SEMINŢELOR  ŞI

CANTITĂŢILE DE SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR  NECESARE PENTRU 
TESTARE*

Data limită de Data limită de Cantităţile de seminţe Cantităţile de seminţe
SPECIA înregistrare transmitere a  (material săditor) pentru colecţia de

a cererii seminţelor DUS referinţă
LEGUME**  I. Legume de câmp

Ardei 1.II. 15.II. 10 g 50 g
Andive 1.II. 15.II. 50 g  10 g 
Bame 1.II. 15.II. 200 g 500 g 
Bob 1.II. 15.II. 2 kg 2,5 kg
Castraveţi 1.II. 15.II. 20 g 250 g
Ceapa din sămânţă 1.II. 15.II. 60 g 30 g
Ceapă de arpagic 1.II. 15.II. 500 bulbili 30 g
Conopidă 1.II. 15.II. 25 g 30 g
Cicoare 1.II. 15.II. 25 g 10 g
Dovlecel 1.II. 15.II. 100 g 700 g
Dovleac comestibil 1.II. 15.II. 100 g 2 kg
Fasole - pitică 1.II. 15.II. 1000 g 2,5 kg
            - urcătoare 1.II. 15.II. 400 g 2,5 kg
Gulii şi gulioare 1.II. 15.II. 60 g 30 g
Mazăre 1.II. 15.II. 1000 g 2 kg 
Mărar 1.II. 15.II. 100 g 20 g
Morcov 1.II. 15.II. 100 g 15 g
Pătlăgele vinete 1.II. 15.II. 15 g 40 g
Păstârnac 1.II. 15.II. 50 g 20 g
Pătrunjel 1.II. 15.II. 30 g 15 g
Pepene galben 1.II. 15.II. 200 g 200 g
Pepene verde 1.II. 15.II. 400 sem. 700 g
Praz 1.II. 15.II. 75 g 30 g
Ridichi - de lună 1.II. 15.II. 100 g 100 g
            - de vară - toamnă 1.II. 15.II. 50 g 100 g
Salată 1.II. 15.II. 25 g 10 g
Sfeclă roşie 1.II. 15.II. 200 g 200 g
Spanac 1.II. 15.II. 250 g 100 g
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Tomate 1.II. 15.II. 10 g 30 g
Ţelină 1.II. 15.II. 10g 5 g
Varză 1.II. 15.II. 25 g 30 g
Usturoi 1.II. 15.II. 50  bulbi -
Porumb zaharat 1.II. 15.II. 1000 g 2 kg

II. Legume pentru solarii
Ardei 1.II. 1.II. 5 g 50 g
Castraveţi 1.II. 1.II. 10 g 250 g
Fasole 1.II. 1.II. 200 g 2,5 kg
Pătlăgele vinete 1.II. 1.II. 10 g 40 g
Pepene galben 1.II. 1.II. 200 sem. 200 g
Tomate 1.II. 1.II. 10 g 30 g

III. Legume pentru seră
Ardei gras 1.II. 1.II. 5 g 50 g
Castraveţi cornişon 1.II. 1.II. 10 g 250 g
Castraveţi salată 1.II. 1.II. 10 g 250 g
Fasole 1.II. 1.II. 200 g 2,5 kg
Pepene galben 1.II. 1.II. 200 sem. 200 g
Pepene verde 1.II. 1.II. 200 sem. 700 g
Tomate 1.II. 1.II. 10 g 30 g
Conopidă 1.II. 1.II. 10 g 30 g
Gulioare 1.II. 1.II. 10 g 30 g
Salată 1.II. 1.II. 25 g 10 g
Varză 1.II. 1.II. 10 g 30 g

  *  Nerespectarea uneia din condiţiile prezentate  impune amânarea introducerii în testare  a soiului respectiv.
** Cantităţi minime de seminţe pentru un soi pe an.

Anexa nr.2
                    

GERMINAŢIA MINIMĂ A EŞANTIOANELOR DE SĂMÂNŢĂ RECEPŢIONATE
-CLASIFICARE PE SPECII-

Nr.
Crt. Specia Germinaţia minimă

(%)
Conţinutul maxim de 

seminţe tari
(% din sămânţă)

1 Triticum aestivum L.  emend. Fiori et Paol 85
2 Triticum durum Desf. 85
3 Triticum spelta L. 85
4 Avena sativa L. 85
5 Hordeum vulgare L. 85
6 Oryza sativa L. 80
7 Secale cereale L. 85
8  X Triticosecale Wittm. 80
9 Phalaris canariensis L. 75
10 Arachis hypogaea L. 70
11  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson 85
12  Brassica napus L.(partim) 85
13  Brassica nigra (L.) Koch 85
14  Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs 85
15  Cannabis sativa L. 75
16  Carthamus tinctorius L. 75
17  Carum carvi L. 70
18  Glycine max (L.)Merr. 80
19  Gossypium spp. 80
20  Helianthus annuus L.  85
21  Linum usitatissimum L. 85
22  Papaver somniferum L. 80
23 Sinapis alba L. - Mustar alb 85
24 Agrostis canina L. 75
25 Agrostis gigantea Roth. 80
26 Agrostis stolonifera L. 75
27 Agrostis capillaris L. 75
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28 Alopecurus pratensis L. 70

29
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. 
Presl. 75

30 Bromus catharticus Vahl. 75
31 Bromus sitchensis Trin. 75
32 Cynodon dactylon(L.)Pers. 70
33 Dactylis glomerata L. 80
34 Festuca arundinacea Schreber 80
35 Festuca ovina L. 75
36 Festuca pratensis Hudson 80
37 Festuca rubra L. 75

38
Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam. 
(x Festulolium) 75

39 Lolium multiflorum Lam. 75
40 Lolium perenne L. 80
41 Lolium x boucheanum Kunth. 75
42 Phalaris aquatica L. 75
43 Phleum bertolonii DC. 80
44 Phleum pratense L. 80
45 Poa annua L. 75
46 Poa nemoralis L. 75
47 Poa palustris L. 75
48 Poa pratensis L. 75
49 Poa trivialis L. 75
50 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. - 70
51 Hedysarum coronarium L. 75 30
52 Lotus corniculatus L. 75 40
53 Lupinus albus L. 80 20
54 Lupinus angustifolius L. 75 20
55 Lupinus luteus L. 80 20
56 Medicago lupulina L. 80 20
57 Medicago sativa L. 80 40
58 Medicago x varia T. Martyn 80 40
59 Onobrychis viciifolia Scop. 75 20
60 Pisum sativum L.(partim) 80
61 Trifolium alexandrinum L. 80 20
62 Trifolium hybridum L. 80 20
63 Trifolium incarnatum L. 75 20
64 Trifolium pratense L. 80 20
65 Trifolium repens L. 80 40
66 Trifolium resupinatum L. 80 20
67 Tigonella foenum 80
68 Vicia faba L.(partim) 85 5
69 Vicia pannonica Crantz 85 20
70 Vicia sativa L. 85 20
71 Vicia villosa Roth 85 20
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72 Brassica napus L. var. napobrassica (L.)  Rchb. 80

73
Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef. 
var. medullosa Thell + var.viridis L. 75

74 Phacelia tanacetifolia Benth. 80
75 Raphanus sativus L.var.oleiformisPers. 80
76 Beta vulgaris L. 68
77 Allium cepa L. 70
78 Allium porrum L. 65
79 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - 70
80 Apium graveolens L. 70
81 Asparagus officinalis L. 70
82 Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 70
83 Beta vulgaris L. var. vulgaris - Sfecla de petiol 50

84
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)   
Alef. var. sabellica L. - Varza creata 70

85
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.  
var. botrytis L. - Conopida 75

86
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.  
var. cymosa Duch - Brocoli 75

87
Brassica oleracea L. convar. oleracea  var. 
gemmifera DC. - Varza de Bruxelles 75

88

Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. 
var. sabauda L. - Varza creata de       Savoya de 
Milano

75

89
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)  Alef. 
var. alba DC. - Varza alba 75

90
Brassica oleracea L.convar capitata (L) Alef. var. 
rubra. DC. - Varza rosie 75

91
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)  
Alef. var. gongylodes - Gulie 75

92
Brassica pekinensis (Lour.) Ruper. - Varza 
chinezeasca 75

93 Brassica rapa L. var. rapa - Napi 80
94 Capsicum annuum L. - Ardei 65

95 Cichorium endivia L. - Cicoare creata si scarola 65

96
Cichorium intybus L. ( partim) - Cicoare 
industriala (de radacini) 80

97
Cichorium intybus L. (partim) - Andiva, cicoare 
cu frunze late (cicoare italiana) 65

98
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - 
Pepene verde 75

99 Cucumis melo L. - Pepene galben 75
100 Cucumis sativus L. - Castravete 80
101 Cucurbita maxima Duchesne - Dovleac de copt 80
102 Cucurbita pepo L. - Dovlecel 75
103 Cynara cardunculus L. - Cardon 65
104 Daucus carota L. - Morcov 65
105 Foeniculum vulgare Miller - Fenicul 70
106 Lactuca sativa L. - Salata 75

107
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 
- Tomate 75

108
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill 
- Patrunjel 65

109 Phaseolus coccineus L. - Fasole de Spania 80
110 Phaseolus vulgaris L. - Fasole 75

111
Pisum sativum L. ( partim) - Mazare, excluzand 
mazarea furajera 80

112 Raphanus sativus L. - Ridichi 70
113 Scorzonera hispanica L. - Scortonera 70
114 Solanum melongena L. 65
115 Spinacia oleracea L. 75
116 Valerianella locusta (L.) Laterr. 65
117 Vicia faba L. (partim) 80
118 Zea mays L. (partim) 90
119 Sorghum spp 80
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CAPITOLUL VI

PROCEDURI METODOLOGICE DE 
EFECTUARE A POST CONTROLULUI
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6.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

6.1.1 Introducere

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  266/2002,  privind  producerea, 
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului 
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor  (ISTIS)  este abilitat,  pe  lângă  examinarea  tehnică  a soiurilor 
româneşti şi străine pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de 
plante  de  cultură  din  România,  să  efectueze  teste  pentru  verificarea  identităţii  şi 
purităţii  varietale  a  soiurilor  multiplicate,  în  vederea  comercializării  lor  pe  teritoriul 
României şi a statelor membre ale Uniunii Europene.

Ministerul  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  prin  Inspecţia  Naţională  pentru 
Calitatea  Seminţelor  (INCS)  efectuează  certificarea  identităţii  şi  testarea  calităţii 
seminţelor.

INCS  asigură  şi  exercită  controlul  menţinerii  calităţii  seminţelor  la  toate 
categoriile în precontrol şi postcontrol, prin scheme şi tehnici ştiinţifice adecvate.

ISTIS este împuternicit să efectueze examinările şi verificările pentru controlul 
menţinerii purităţii varietale a soiurilor înregistrate în Registrul soiurilor şi publicate în 
Catalogul Oficial.

Concluziile pe care Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor le 
trage pe baza examinărilor  în pre şi postcontrol sunt depuse la Inspecţia Naţională 
pentru Calitatea Seminţelor, în vederea interpretării şi luării măsurilor legale.

6.1.2 Scopul verificării în pre şi postcontrol

Verificarea autenticităţii şi purităţii varietale a soiurilor se efectuează pe plante 
obţinute direct din seminţe sau plante tinere din categoria "Certificată".

Verificarea  seminţelor  în  precontrol  (a  priori)  şi  postcontrol  (a  posteriori) 
urmăreşte:

- interzicerea  folosirii  la  multiplicare  şi  comercializare  a  loturilor  de  seminţe 
necorespunzătoare ca identitate, puritate varietală sau stare sanitară în anumite 
cazuri;

- supravegherea  şi  monitorizarea  activităţii  operatorilor  economici  autorizaţi  şi 
acreditaţi care produc, multiplică, prelucrează şi/sau comercializează sămânţă 
şi material săditor;

- verificarea funcţionării sistemului naţional de asigurare a calităţii şi trasabilităţii 
seminţelor şi materialului săditor.
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6.1.3 Sistemul OCDE

În  România,  ca  ţară  membră  a  Organizaţiei  de  Cooperare  şi  Dezvoltare 
Economică (OCDE) începând din 15 decembrie 1970, certificarea varietală şi stabilirea 
autenticităţii seminţelor de cereale, plante oleaginoase, plante tehnice, plante furajere 
şi sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră destinate comerţului se face în principal conform 
normelor adoptate de acest sistem.

Sistemul OCDE pentru certificarea soiurilor sau controlul seminţelor destinate 
comerţului  constituie  un  ansamblu  de  proceduri,  metode  şi  tehnici  perminţând 
supravegherea calităţii seminţelor pe parcursul procesului de multiplicare asigurându-
se astfel, menţinerea şi protejarea identităţii varietale şi purităţii biologice a soiului. 

Controalele sunt efectuate în diferitele etape ale producerii de seminţe pentru a 
se asigura că nu este afectată negativ calitatea acestora prin amestecuri mecanice, 
mutaţii,  fecundări  exterioare  cu  polen  indezirabil  sau  de  orice  alte  evenimente 
imprevizibile.

În acest scop, sistemul OCDE stabileşte caracteristicile prin care un soi este 
distinct de alt soi, astfel încât să se asigure că, atât culturile semincere cât şi loturile de 
seminţe corespund din punct de vedere al expresiei caracteristicilor prezente cu cele 
din momentul înregistrării în Catalogul oficial. Aceste caracteristici servesc nu numai 
pentru confirmarea identităţii soiului sau conformităţii tipului, ci şi la stabilirea purităţii 
varietale.  De  asemenea,  caracteristicile  trebuie  să  poată  fi  utilizate  în  câmpurile 
experimentale. În acelaşi timp la anumite  specii, există caractere care sunt legate de 
sămânţă.

În timpul producerii  de seminţe păstrarea identităţii  şi   purităţii  varietale este 
esenţială pentru menţinerea unui nivel ridicat al calităţii.

Producătorii  de  seminţe  au  obligaţia  să  se  asigure  că  nici  un  eveniment 
susceptibil  de a afecta calitatea seminţelor nu apare în timpul vegetaţiei  în culturile 
semincere şi nici în timpul recoltării,  condiţionării,  etichetării  şi distribuirii  loturilor de 
seminţe.

Sistemul  OCDE  pentru  seminţe  prevede  două  proceduri  care  servesc 
controlului evoluţiei soiului  în timpul diferitelor etape ale procesului  de producere de 
seminţe:

(a)  teste  de  câmp  în  parcele  de  control,  teste  de  laborator  pe  seminţe  şi 
plantule, plecând de la probele de seminţe provenite din loturi, teste efectuate de către 
ISTIS;

(b) inspecţia în câmp a culturilor de seminceri, o dată sau de mai multe ori în 
timpul perioadei de vegetaţie.

6.1.4 Teste în parcela de control

6.1.4.1 Obiect

 Încercările în parcele de control permit verificarea identităţii şi purităţii unui soi 
(hibrid sau non-hibrid) în diferitele etape ale programului de multiplicare al seminţelor.

În acest fel  se asigură că nivelul  de calitate al  seminţelor produse în cadrul 
sistemelor OCDE este satisfăcător.

Testele în parcele de control răspund la două întrebări:
(a)  proba  este,  în  ansamblul  ei,  conformă  cu  descrierea  soiului,  astfel, 

identitatea ei fiind confirmată;
(b) proba este conformă normelor în vigoare privind puritatea varietală.

La prima întrebare se răspunde comparând vizual parcela de control semănată 
cu o probă reprezentativă din lotul de seminţe, dintr-o parcelă cultivată plecând de la 
proba de referinţă (denumită în continuare probă standard).

Pentru a răspunde la a doua întrebare, este necesară identificarea plantelor 
atipice  din  interiorul  parcelei  de  control  pentru  a  compara numărul  lor  cu  numărul 
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acceptat  de sistemul  de seminţe OCDE.  Acest  test  verifică  uniformitatea lotului  de 
seminţe  şi  stabileşte  dacă  caracteristicile  soiului  au  rămas  neschimbate  în  cursul 
multiplicării  seminţelor.  În afară de aceasta indică  eficacitatea limitării  numărului  de 
generaţii de multiplicare.

6.1.4.2 Precontrolul (control a priori)

Dacă un lot de seminţe este multiplicat pentru a produce o nouă generaţie de 
seminţe, informaţiile obţinute la nivelul parcelelor de control sunt importante pentru că 
furnizează date asupra identităţii  şi calităţii înainte ca, această cultura seminceră să 
devină  obiectul  unei  inspecţii  de  câmp.  Testele  de  câmp  pentru  precontrol  se 
realizează simultan cu producţia culturii semincere din generaţia următoare. 

Acest  precontrol  furnizează  informaţii  importante  şi  esenţiale  care  le 
completează pe cele obţinute la inspecţia în câmp a culturii semincere şi devine astfel 
unul  din  elementele  care  constitue  parte  integrantă  a  procesului  de  certificare  a 
seminţelor.

Ca regulă generală, trebuie să existe o concordanţă între rezultatele parcelei de 
control  a priori şi  cele  ale  inspecţiei  în  câmp.  Dacă  nu  se  realizează  aceasta,  se 
procedează la o examinare atentă a culturii  semincere şi se elimină plantele atipice 
care pot fi uneori mai vizibile în parcela de control şi mai dificil de observat în cultura 
seminceră (este vorba de caracteristicile tranzitorii vizibile numai într-o anumită etapă a 
dezvoltării plantei). În unele cazuri mai puţin frecvente, se poate ajunge ca rezultatele 
din parcelele de control să nu se manifeste ca reprezentative pentru lotul de seminţe 
aşa cum se manifestă în cultura seminceră, lăsând să se presupună că de vină este 
procedura de eşantionare. Diferenţele pot să apară, de asemenea, între inspecţia în 
câmp  şi  parcela  de  control  dacă  se  administrează  erbicide  care  pot  modifica 
caracterele  plantelor  cultivate,  dacă  sunt  prezente  impurităţi  în  terenul  culturii 
semincere  (samulastră)  sau  dacă  producătorul  de  seminţe  a  redus  prin  eliminare 
numărul de plante atipice din câmp.

Avantajele precontrolului

Dacă inspecţiile în câmp sunt indispensabile şi sunt cerute de către sistemul 
OCDE, există numeroase avantaje pentru amplasarea parcelelor de control  a priori, 
deoarece:

(a) plantele, reprezentând lotul de seminţe al soiului, pot fi observate ori de câte 
ori este necesar;

(b) perioada de observaţie se poate întinde de la apariţia plantulelor până la 
maturitatea deplină;

(c) în caz de necesitate fiecare plantă a parcelei de control poate fi minuţios 
examinată;

(d) este posibilă compararea cu proba standad;
(e)  se  poate  face  o  comparaţie  între  loturile  de  seminţe  ale  aceluiaşi  soi 

aparţinând aceleiaşi generaţii sau la generaţiile precedente;
(f) evaluarea tuturor parcelelor de control a ansamblului soiurilor şi categoriilor 

de  seminţe  este  asigurată  de  acelaşi  expert,  ceea  ce  garantează  coerenţa 
înregistrărilor;

(g) dacă experimentele sunt semănate cu semănători curate şi pe un teren fără 
samulastră, se poate ştii în mod sigur că toate plantele atipice observate provin din 
probele de seminţe;

(h)  Autoritatea  desemnată  poate  să  fundamenteze,  pe  baza  rezultatelor 
nesatisfăcătoare  ale  testelor  din  parcelele  de  precontrol,  eliminarea  culturilor 
semincere provenite din lotul controlat.

În precontrol se însămânţează parcele de control pentru fiecare lot de sămânţă 
de Bază destinat multiplicării.  În acest caz precontrolul poate reprezenta postcontrolul 
generaţiei anterioare.
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La  solicitarea  autorităţii  de  certificare  sau  a  menţinătorului,  precontrolul  se 
efectuază anual de către ISTIS în parcele de control în câmp, la centrele de testarea 
soiurilor desemnate.

Realizarea parcelelor  de control  de către menţinător  şi  alţi  agenţi  economici 
autorizaţi este o condiţie pentru acreditarea lor. Verificarea parcelelor se face de către 
autoritatea oficială de certificare.

6.1.4.3 Postcontrolul (control a posteriori)

Dacă parcela de control este cultivată pentru un test de postcontrol cu scopul 
de a verifica calitatea seminţelor produse, rezultatele nu sunt, în general, disponibile 
înainte de sfârşitul perioadei de vegetaţie care urmează după recoltarea seminţelor.

În cea mai mare parte a cazurilor, lotul de seminţe care face obiectul unui test 
de  postcontrol  este  utilizat  pentru  o  altă  verigă  de multiplicare,  sau  pentru  cultura 
comercială sau industrială şi rezultatul testului ajunge puţin prea târziu pentru a putea 
lua măsuri corective, cu excepţia loturilor sau părţilor de lot încă necomercializate. 

Testele de postcontrol sunt importante pentru că permit să se supravegheze în 
ce măsură procesul de producere a seminţelor a dus la conservarea purităţii varietale a 
soiului şi la identificarea posibilităţilor de ameliorare a sistemului. 

Pentru  seminiţele  destinate  unei  multiplicări  ulterioare,  o  parcelă  de  control 
poate  îndeplini  două  funcţii:  postcontrolul  lotului  de  seminţe  din  ultima  recoltă  şi 
precontrolul pentru cultura seminceră, verigă de multiplicare următoare.

În cazul  soiurilor hibride, deoarece identitatea şi puritatea variatală a hibridului 
nu poate fi verificată în câmpul de producţie este indispensabil să se asigure calitatea 
producţiei în parcele de postcontrol.

Soiul hibrid observat în parcela de postcontrol trebuie să fie conform soiului şi 
plantele trebuie să prezinte caracteristicile de la înregistrarea hibridului  în Catalogul 
oficial.

Formele  parentale  destinate  producerii  de  soiuri  hibride  pot  fi  observate  în 
parcele de precontrol.

6.1.5. Proba standard

În  cadrul  precontrolului  şi  a  postcontrolului,  cea  mai  bună  modalitate  de 
verificare a identităţii varietale constă în compararea plantelor cultivate plecând de la 
eşantionul din lotul de seminţe cu plantele cultivate provenind din proba standard a 
soiului.  

Proba standard serveşte pentru a furniza o descriere vie a soiului; este deci, 
esenţial a se dispune de o probă standard autentificată şi de a-i asigura menţinerea.

Autoritatea  însărcinată  cu  înregistrarea  soiurilor,  ISTIS,  deţine  probe  de 
referinţă oficiale.

Proba  de  referinţă  constituită  o  dată  cu  înscrierea  soiului  pentru  testare  în 
vederea înregistrării în Catalogul oficial este păstrată la ISTIS, în Colecţia de referinţă, 
într-un depozit frigorific. Din această probă se scoate proba standard folosită ca martor 
în parcelele de precontrol şi postcontrol.

Ca  probă  standard,  ISTIS  procură  eşantionul  de  sămânţă  direct  de  la 
ameliorator sau proprietarul soiului. 

Dacă cantitatea de seminţe necesară pentru constituirea probei standard este 
relativ mare, nu numai pentru conducerea anuală a testelor pentru sămânţa certificată, 
dar şi pentru a răspunde cerinţelor altor autorităţi, este posibilă utilizarea unei probe 
provenind  dintr-un  lot  de  seminţe  de  prebază  dacă  în  prealabil  i  s-a  verificat 
uniformitatea şi conformitatea varietală în raport cu proba de referinţă de la înscriere.

În  ceea  ce  priveşte  soiurile  sintetice  ale  speciilor  alogame  şi  toate  soiurile 
hibride,  proba standard va fi  constituită  din  generaţia  finală de sămânţă certificată. 
Pentru unele specii  şi  pentru soiurile  hibride,  poate fi  necesar ca, în paralel,  să se 
dispună de probe standard ale liniilor consangvinizate şi ale formelor parentale care se 
utilizează la nivelul  seminţei de bază şi de prebază pentru producerea soiului hibrid.
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În  ţara  noastră  se  utilizează  ca  probă  standard   proba   de  referinţă  de  la  
înscriere  pentru testele în parcele de precontrol şi postcontrol. 

Pentru  probele  standard  a  soiurilor  provenind  din  alte  ţări  este  esenţial  ca 
ISTIS să obţină aceste eşantioane de la autoritatea similară a ţării de înscriere şi nu 
direct de la ameliorator.

Proba standard, recunoscută ca furnizând o descriere vie autentică a soiului în 
curs de testare, constitue criteriul cel mai fiabil pentru a se judeca probele de seminţe 
în cadrul acţiunii  de certificare. Trebuie utilizat  în combinaţie cu descrierea oficială, 
păstrând spiritul limitelor inerente a descrierii soiului care nu este totdeauna suficient 
de precisă pentru a permite identificarea totală şi clasificarea.

Dacă germinaţia probei standard  este afectată sau dacă rezerva de seminţe 
necesită  reconstituire,  institutul  nostru  solicită  un  nou  eşantion.  Perioada  de  timp 
pentru aceasta trebuie să fie suficient de mare pentru a se compara noul eşantion cu 
vechiul eşantion prin intermediul unui test de câmp de cel puţin un sezon de vegetaţie, 
cu scopul  de a verifica identitatea sa inainte  de a înlătura definitiv  proba standard 
originală.

6.1.6 Organizarea examinărilor în reţeaua ISTIS

La  ISTIS se  verifică  seminţele  şi  materialul  săditor  din  categoriile  biologice 
Prebază, Bază, Certificată, Standard sau Comercială, după caz, în ceea ce priveşte 
identitatea, puritatea varietală şi starea sanitară.

Pre şi postcontrolul se efectuează prin: 
- teste de câmp;
- teste de laborator.

6.1.6.1 Teste de câmp

Pre şi postcontrolul în microculturi în câmp se execută pe baza metodologiei 
prin  compararea  seminţei  din  proba  destinată  examinăriicu  proba  standard  din 
sămânţa depusă în Colecţia de referinţă a soiurilor înregistrate.

Numărul  probelor  pe  specii,  soiuri  şi  categorii  biologice  care  intră  în  pre  şi 
postcontrol  se  stabilesc  anual  de  către  Institutul  de  Stat  pentru  Testarea  şi 
Înregistrarea  Soiurilor  de  comun  acord  cu  Inspecţia  Naţională  pentru  Calitatea 
Seminţelor, pe baza situaţiei actelor de certificare eliberate unităţilor producătoare de 
seminţe.

Se  vor  verifica  în  microculturi  seminţele  din  speciile  şi  categoriile  biologice 
prevăzute în tabelul de mai jos:

Grupa (specia) Sămânţă
Prebază

Sămânţă 
de Bază

Sămânţă
Certificată

Sămânţă
Standard

Cereale păioase de toamnă şi 
primăvară, leguminoase alimentare 
şi soia

x xx *
-

Porumb şi sorg - x x
xx

Floarea-soarelui, ricin, rapiţă x (soi) x x
xx

In, cânepă x x -
xx

Sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră - x -
xx

Legume x x -
xx

xx

Tutun x x -
xx

Cartof x x -
xx

x - se verifică o probă din fiecare lot de seminţe
xx - se verifică o probă din fiecare partidă
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* - se verifică prin sondaj o probă din 10 loturi pentru fiecare soi autogam şi o probă din 
4 la alogame

De asemenea, se verifică în postcontrol, seminţele care sosesc în ţară pentru 
multiplicare,  dacă  acceptul  de  multiplicare  nu  indică  ridicarea  probelor  pentru 
postcontrol în ţara de origine şi descendenţele rezultate în vederea exportului.

La legume, se verifică în postcontrol, inclusiv sămânţa Certificată, Generaţia I 
care urmează să se multiplice şi sămânţa Standard, prin sondaj.

Testarea  stării  fitosanitare  a  materialului  săditor  la  cartof  se  face  în  cadrul 
centrului de testare a soiurilor desemnat de către ISTIS.

Analiza  citologică  la  sămânţa  poliploidă  de  sfeclă  de  zahăr  şi  furajeră  se 
execută de către autoritatea de certificare stabilită.

Prelevarea şi dirijarea probelor

Probele destinate pre sau postcontrolului se formează astfel:
a) din  sămânţa  brută,  câte  o  probă  din  fiecare  partidă  aprobată,  înaintea 

expedierii seminţei pentru condiţionare, care nu se expediază la ISTIS şi care 
se  divide  în  două  subprobe  păstrate:  una  la  producător  şi  una  la 
inspectoratele teritoriale de certifiare sau Laboratorul cetral de certificare;

În anumite situaţii  care necesită un precontrol sau postcontrolul din sămânţa 
brută, prin subdivizare se formează trei probe, din care una rămâne la producător, a 
doua rămâne la agentul economic care prelucrează sămânţa sub responsabilitatea sa 
şi a treia se înaintează la ISTIS în vederea examinării. 

b) din sămânţa condiţionată, câte o probă din fiecare lot sau partidă, după caz, 
concomitent  cu  formarea  probei  pentru  determinarea  valorii  culturale;  din 
sămânţa condiţionată, prin subdivizare se formează două probe, din care una 
rămâne la agentul economic responsabil cu prelucrarea, iar cea de-a doua 
se trimite pentru verificare în postcontrol la ISTIS care va reţine jumătate din 
probă pentru soluţionarea, în anul următor, a eventualelor litigii.

Pentru seminţele destinate exportului se pot lua probe în plus, care se dirijează 
conform  instrucţiunilor  Inspecţiei  de  stat  pentru  calitatea  seminţelor  şi  materialului 
săditor.

Ridicarea probelor de seminţe şi material săditor pentru pre şi postcontrol se 
face de  un  reprezentant  autorizat  al  autorităţii  teritoriale  de certificare,  în  prezenţa 
reprezentantului  producătorului,  respectiv  a  agentului  economic  care  condiţionează 
sămânţa.

Pentru  fiecare  probă  se  întocmeşte  de  către  delegatul  inspectoratului,  pe 
formulare  tipizate,  o  fişă  de  ridicarea  probei  de  seminţe  pentru  verificarea  purităţii 
varietale în microculturi. Fiecare probă se identifică după numărul lotului. 

Probele de sămânţă ce se trimit pentru verificare în postcontrol în reţeaua ISTIS 
se expediază, prin colet poştal, după cum urmează:

Nr.
crt. Centrul pentru Testarea Soiurilor Specia

1 CTS Troian
  Adresa: Loc. Roşiori de Vede,      
  Str. Verzişori, nr. 2, Jud. Teleorman
  Responsabil program  Diana Coman

- cereale de toamnă
- sorg
- floarea-soarelui
- muştar, rapiţă 

2 CTS Mircea Vodă
  Adresa: Com. Mircea Vodă, 
  Jud. Brăila

Responsabil program  Ionel Perianu

- porumb

3 CTS Sibiu
  Adresa: Str. Viile Sibiului, nr. 59, 
  Jud. Sibiu

Responsabil program  Cristina Şoaită

- cereale de primăvară
- in pentru fibră, in pentru ulei
- cânepă
- plante furajere
- sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră

4 CTS Târgu Secuiesc
  Adresa: Str. Kanta, nr. 14, 

- cartof
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  Jud. Covasna
Responsabil program  Francisc Szilaghyi 

5 CTS Cogealac
  Adresa: Com. Tariverde, Jud. Constanţa

Responsabil program  Teodora David

- leguminoase pentru boabe
- pepeni şi dovleac copt

6 ISTIS Bucureşti
Adresa: B-dul Mărăşti 61, Bucureşti
Responsabil program  Victoriţa Chiriac

- orez

7 CTS Târgovişte
  Adresa: Com. Ulmi, Jud. Dâmboviţa

Responsabil program  Valeriu Preda

- legume de câmp, seră şi solarii

Probele se expediază centrului de testarea soiurilor, în care urmează să se facă 
examinarea purităţii varietale şi a stării sanitare a seminţelor, însoţite de un borderou în 
care se scrie specia, soiul (hibridul, linia consangvinizată), categoria biologică, numărul 
lotului şi agentul economic producător (nume şi adresă, date de identificare).

În prealabil trebuie să se trimită la ISTIS o copie a comenzii prin care se solicită 
certificarea lotului de seminţe de către inspectoratul teritorial judeţean de certificare. 

La liniile consangvinizate va fi înscris şi numele hibridului în componenţa căruia 
intră.

Într-un borderou separat,  care se trimite Inspecţiei  naţionale pentru calitatea 
seminţelor  din  cadrul  MAPDR se va înscrie  în  plus:  numărul  actului  de  certificare, 
numele inspectoratului aprobator care a făcut certificarea.

Fişele de ridicare a probelor şi copiile borderourilor se păstrează confidenţial de 
şeful  inspectoratului  teritorial  judeţean  de  certificare  şi  Laboratorul  central  de 
certificare. 

Pentru pre şi postcontrol se trimite sămânţa ambalată obligatoriu într-un săculeţ 
rezistent, sigilat, care să cuprindă cantitatea de sămânţă prevazută în tabelul de mai 
jos. În săculeţ se va introduce o etichetă care va cuprinde: denumirea inspectoratului, 
specia, soiul, categoria biologică şi numărul lotului. O etichetă similară va fi aplicată pe 
săculeţ, la exterior.

Datele limită de primire a probelor la centrele de testare ale soiurilor sunt:

1 august - rapiţa de toamnă, flori bienale, seminţe de varză timpurie şi de vară, ridichi 
de lună, salată şi spanac

15 august - cartofi (soiuri timpurii şi semitimpurii) 
1 septembrie - cartofi (soiuri semitârzii şi târzii), pentru testarea virologică şi nematozi
20 septembrie - cereale de toamnă, tomate, ardei şi castraveţi de seră pentru ciclul I
20 decembrie - legume care se înmulţesc prin răsad, mazăre de grădină
31 ianuarie - restul speciilor de câmp şi legume
20 martie - porumb
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Mărimea probelor pentru testele de câmp este înscrisă în tabelul următor:

Nr.
crt. Grupa sau specia

Greutatea probei (grame)
Sămânţa condiţionată

1 Cereale păioase, leguminoase alimentare (inclusiv soia) 1000
2 In, cânepă, ricin 500

3 Cartof - tuberculi 500 buc.

4 Porumb,  sorg,  floarea-soarelui,  sfeclă  de  zahăr,  plante 
furajere, rapiţă 300

5 Legume - cu seminţe foarte mici
              a) ţelină, salată 10
              b)seminţe frunzoase:
                     pătrunjel 20
                     morcov, păstârnac 30
                     sfeclă roşie 40
              c) alte legume 2

6 Legume - cu seminţe mici
              a) solanofructoase
                     tomate, ardei, vinete 30-40
              b) vărzoase
                     varză, conopidă, gulii 30
              c) ridichi, diferite 30

7 Legume - cu seminţe mijlocii
              a) castraveţi, dovlecei, pepeni galbeni 30
              b) pepeni verzi, dovleac 40
              c) bame 100

8 Legume - cu seminţe mari
              a) fasole 500
              b) mazăre, bob 500

9 Legume - seminţe hibride şi forme parentale
              a) solanofructoase, vărzoase 5
              b) pepeni galbeni, castraveţi 15
              c) pepeni verzi, dovlecei 20

10 Flori cu seminţe mari 10

11 Flori cu seminţe mici 20

12 Flori cu seminţe foarte mici 1

Organizarea testelor în câmp

Alegerea terenului

Amplasarea experienţelor se face în funcţie de cerinţele speciei supusă verificării faţă 
de  condiţiile  de  sol  asigurarea  rotaţiei  pentru  prevenirea  impurificării  biologice,  sau 
transmiterea diferitelor boli fiind obligatorie.

Experienţele se seamănă în aceleaşi sole alături de experienţele pentru testul VAU 
cu  aceeaşi  specie,  aplicând  şi  respectând  toate  regulile  agrotehnice  şi  de  tehnică 
experimentală.

Rotaţia după aceeaşi specie trebuie să fie de minim 2 ani pentru cerealele păioase, 
porumb, ricin, rapiţă, in şi de minim 5 ani pentru                  floarea-soarelui.
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Planta premergătoare

Terenul nu trebuie să aibă nici un risc de contaminare cu plante spontane din specii 
identice  sau  foarte  apropiate,  sau  din  grupe  de  culturi  similare.  Precedentele  culturale 
trebuiesc verificate şi trebuie să existe siguranţa că seminţele recoltei precedente precum şi 
a speciilor dăunătoare au fost eliminate graţie unui asolament bine planificat.

Seminţele care se găsesc în faza de dormanţă sau negerminate înainte de cultivarea 
noilor parcele pot reprezenta o problemă particulară. În unele condiţii seminţele unor specii 
de plante cultivate pot supravieţui timp de mai mulţi  ani în sol.  Seminţele cu un conţinut 
ridicat  de ulei,  in special  cele de rapiţă pentru ulei  (Brassica napus)  şi de rapiţă furajeră 
(Brassica rappa), sunt cunoscute pentru menţinerea facultăţii germinativă timp de mai mulţi 
ani şi s-a constatat, de asemenea, că seminţele de cereale păioase pot supravieţui timp de 
mai mulţi ani în condiţii favorabile.

Pregătirea materialului pentru semănat şi semănatul

Probele  pentru  verificarea  purităţii  varietale  se  primesc  însoţite  de  borderourile 
completate de inspectoratele teritoriale. Specia, soiului, numărul lotului, categoria biologică 
sunt  notate în fişa de evidenţă (registru)  a CTS-ului  aşa cum sunt  declarate de unităţile 
expeditoare.

Orice  neregulă  în  notarea  corectă  a  datelor  prevăzute  (neconcordanţa  între  fişa 
însoţitoare şi eticheta de pe săculeţi, între înscrierea de pe ambalaj şi eticheta din interior, 
etc.) trebuie semnalată imediat la ISTIS Bucureşti pentru a interveni la judeţe în vederea 
clarificării situaţiei. 

După ce s-au verificat  probele,  se trece la numerotarea lor  pentru amplasarea în 
câmp. Se face schiţa experienţei cu poziţionarea fiecărei probe inclusiv a probelor standard. 

Semănatul  se  execută  în  condiţii  de  maximă  atenţie  pentru  a  preîntâmpina 
impurificările mecanice.

Pregătirea terenului  pentru însămânţare se face în condiţii  similare  câmpurilor  de 
uniformizare  cu  specia  respectivă,  inclusiv  tratamentul  solului,  sau  al  seminţei  pentru 
prevenirea atacului de boli şi dăunători.

Semănatul unei specii se face în aceeaşi zi pentru toate soiurile. Din fiecare probă, 
după semănat se va păstra sămânţa pentru eventualele verificări speciale. Proba iniţială se 
va păstra un an.

După  fiecare  lot,  semănătoarea  se  curăţă  foarte  bine  chiar  dacă  este  vorba  de 
acelaşi soi şi aceeaşi categorie biologică. 

Probele se înregistrează sub acelaşi  număr şi  în caietul  de observaţii.  Caietul  de 
observaţii  va conţine pentru fiecare probă denumirea speciei,  denumirea soiului,  numărul 
lotului şi observaţiile care se efectuează în timpul vegetaţiei.

Design-ul parcelelor de pre şi postcontrol

Testele în parcele de control trebuie concepute de maniera de a uşura cât mai mult 
posibil observaţiile.

Un dispozitiv simplu constă în gruparea tuturor probelor unui soi,  inclusiv a probei 
standard,  ceea  ce  constitue  cea  mai  bună  bază  pentru  a  uşura  compararea  cu  proba 
standard (acest lucru este valabil  inclusiv pentru componenţii  unui soi).  Poate fi la fel de 
judicioasă  amplasare  soiurilor  similare  în  apropiere  cu  scopul  de  a  sublinia  mai  bine 
diferenţele dintre acestea, chiar dacă acestea sunt minimale.

În cadrul aceluiaşi soi notarea este uşoară dacă, probele corespunzând loturilor de 
seminţe având aceleaşi  antecedente sunt însămânţate în parcele vecine. Astfel  se poate 
verifica mai rapid dacă impurificările observate într-o parcelă sunt prezente şi în alta.

Fiecare probă se seamănă într-o parcelă.
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Dispunerea  parcelelor  va  fi  liniară  simplă  sau  etajată,  într-o  singură  repetiţie, 
asigurând benzi de protecţie pentru fiecare bloc.

Experienţele se aşează pe specii, iar în cadrul speciei pe grupe aparţinând aceluiaşi 
soi.  În  cadrul  soiului,  experienţa  se  aşează  pe  categorii  biologice,  începând   cu  cele 
superioare.

Pentru stabilirea identităţii probelor şi a comparării caracterelor se folosesc martori de 
referinţă. Pentru soiurile înscrise în Catalogul oficial naţional sămânţa pentru martori provine 
din Colecţia de referinţă. În cazul în care soiurile nu au fost în testare la ISTIS se folosesc ca 
martori probele din categoriile biologice superioare (prebază).

De fiecare dată când acest lucru este posibil şi în măsura în care resursele o permit 
se  poate  conveni  la  dublarea  parcelelor  în  altă  parte  a  câmpului  pentru  a  obţine  date 
suplimentare. Pentru unele categorii de seminţe, repetiţia este esenţială pentru a se ajunge 
la  numărul  minim  de  plante  cerute  pentru  verificare  (linii  consangvinizate).  Dacă 
caracteristicile fac obiectul unor măsurători, amplasarea trebuie să fie mult mai formală, de 
exemplu un dispozitiv în blocuri randomizate. Tipul de experienţă în câmp diferă în funcţie de 
cultură. 

Se folosesc:
- parcele în rânduri dese (cereale, rapiţă, in);
- parcele cu plante izolate (graminee şi leguminoase furajere).

În ceea ce priveşte unele specii de graminee şi leguminoase furajere, semănatul se 
face în parcele cu plante izolate pentru a putea măsura pe acestea anumite caracteristici ex: 
lungimea şi lăţime frunzelor, înălţimea plantelor, epoca înfloritului, etc.

Mărimea parcelelor

- cereale păioase 10 m2

- in 10 m2

- cânepă 10 m2

- rapiţă 10 m2

- mazăre 10 m2

- fasole 10 m2

- soia 10 m2

- năut 10 m2

- porumb 100 plante
- floarea-soarelui 100 plante
- cartof 100 plante
- sfeclă de zahăr 100 plante
- sfeclă furajeră 100 plante
- plante furajere 60 plante izolate

2 m2  parcela semănată în rânduri dese

Testările  trebuie conduse în maniera de a permite o analiză statistică adecvată a 
rezultatelor şi de luarea a unei decizii bazată pe limitele admise în mod obişnuit.

Pentru  determinarea  purităţii  soiului,  normele  sunt  exprimate  sub  forma  unui 
procentaj din populaţie, sau dacă evaluarea cu precizie a populaţiei este dificilă, sub forma 
unui număr la unitatea de suprafaţă. Numărarea indivizilor atipici la parcelă poate fi utilizată 
pentru calcularea probabilităţi  pentru loturile  conforme normelor în vigoare cu condiţia ca 
parcela să fie suficient de mare. Numărul de eliminări serveşte pentru a compara numărul de 
indivizi atipici observaţi într-o probă cu o normă publicată ţinâd cont într-o manieră rezonabilă 
de dublul risc al unei acceptări sau a unui refuz nejustificat al lotului de seminţe. Gradul de 
risc depinde de mărimea probei.

Etichetarea experienţelor

Parcelele  se  etichetează,  primind  numărul  de ordine  corespunzător  celui  cu  care 
proba a fost înscrisă în caietul de observaţii.
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Lucrările de întreţinere

Este preferabil să se realizeze un pat germinativ uniform pentru a obţine rapid parcele 
egalizate care pot fi întreţinute uşor.

Lucrările de întreţinere a parcelelor de control sunt în general aceleaşi ca cele pentru 
experienţele pentru valoarea agronomică şi de utilizare (testul VAU) cu diferenţa că, trebuie, 
pe cât este posibil, ca diferenţele şi caracteristicile soiului să poată fi exprimat. Condiţiile de 
realizare a acestor parcele trebuie să permită examinarea plantelor pe durata tuturor fazelor 
pertinente  ale  creşterii.  În  unele  cazuri,  este  necesar  să fie  menţinut  un nivel  minim de 
îngrăşăminte pentru a se evita căderea plantelor, în special pentru cereale.

În plus, se recomandă prudenţă în utilizarea erbicidelor cu scopul de a nu se modifica 
morfologia plantelor.

Observaţii în perioada de vegetaţie

În timpul vegetaţiei, prin observaţiile care se fac se stabilesc:
o numărul de plante total în parcelă;
o numărul de plante tipice;
o plantele  atipice  -  în  această  categorie  sunt  incluse  şi  eventualele  plante 

atacate de boli şi dăunători.
În  parcelele  semănate  des,  determinările  plantelor  atipice  se  determină  prin 

observarea întregii parcele.
La speciile semănate în rânduri rare (porumb, floarea-soarelui), sau în parcelele cu 

plante izolate (plante furajere) se analizează parcela, se examinează numărul total de plante. 
În  această  situaţie,  din  cele  100  de  plante  analizate  se  stabilesc  numeric  cele  care  nu 
corespund soiului examinat şi se raportează procentual.

Notarea parcelelor

Efectuarea observaţiilor  şi  notarea parcelelor  trebuie să înceapă dacă plantele au 
atins o etapă a creşterii care permite observarea unor caracteristici ale soiului. În funcţie de 
specie poate fi vorba de faza vegetativă, de înflorire sau de maturitatea completă. Notarea 
parcelei  controlate  pentru  puritatea  varietală  se  completează  cu  notarea  atacului  bolilor  
transmise prin seminţe.

Principalele caracteristici  care se analizează în testele de câmp în parcele pentru 
determinarea purităţii varietale sunt redate în partea specială a acestei metodologii. Pentru 
un mare număr de specii, lista este bazată pe caracterele enunţate în ghidurile de conducere 
a  testului   de  distinctivitate,  uniformitate  şi  stabilitate  (DUS)  stabilite  de  către  Uniunea 
Internaţională pentru Protecţia Plantelor  (UPOV),  făcându-se o distincţie între caracterele 
primare şi  secundare.  În  cadrul  parcelelor  de control  OCDE recomandă să fie  verificate 
caracterele  primare,  care  sunt  în  general  obligatorii  pentru  descrierea  soiului  făcută  de 
UPOV. 

Pentru evaluarea purităţii varietale a soiului,  precum şi a nivelului bolilor transmise 
prin seminţe este necesar să fie identificate plantele a căror aspect diferă. Deci plantele la 
care unele  din caracterele  majore  sunt  atipice  vor  fi  examinate  în continuare  amănunţit. 
Pentru aceasta este necesară o metodă de înregistrare şi identificare a acestor indivizi, cu 
scopul de a evita o nouă contabilizare a lor cu ocazia observaţiilor ulterioare. Se pot utiliza cu 
acest scop etichete, markeri sau lână colorată.

Densitatea medie a populaţiei fiecărei parcele de control se estimează cu scopul de a 
determina nivelul de impurificare. Dacă numărul de plante atipice pe o parcelă se apropie de 
valoarea de eliminare sau o depăşeşte, populaţie de plante trebuie evaluată mai precis.

Dacă este în general uşor să se deceleze că parcelele nu prezintă o bună identitate 
sau că sunt grav contaminate cu plante atipice, din contră, este dificil să se determine dacă o 
plantă sau alta trebuie să fie clasată printre plantele atipice. 
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Cu  ajutorul  descrierii  oficiale  a  soiului,  acesta  trebuie  să  judece  de  o  manieră 
subiectivă dacă planta atipică este o variaţie genetică sau este vorba de o variaţie normală 
care a fost exacerbată de către factorii de mediu. Responsabilul cu notarea trebuie să ignore 
variaţiile slabe şi să reţină numai plantele  distinct atipice în calculele finale care determină 
acceptarea sau eliminarea probei.

În ceea ce priveşte parcelele,  se poate stabili  o relaţie matematică.  Între plantele 
atipice şi numărul  total de plante, dacă populaţia este suficient de mare şi este posibilă 
calcularea  unei  probabilităţi  pentru  care  lotul  de  seminţe  atinge  nivelul  cerut  al  purităţii 
soiului.

În cazul parcelelor cu componenţii andro sterili ai unui hibrid, în plus de verificarea 
purităţii varietale, se controlează toate plantele cu scopul de a determina dacă unele dintre 
ele emit polen viabil.

În  cazul secarei  hibride (Secale  cereale),  producerea  de  soiuri  hibride  de  secară 
necesită un amestec fizic a unei linii polenizatoare restauratoare cu un hibrid simplu. Astfel, o 
probă  din  lotul  hibrid  obţinut  conţine  astfel  seminţe  hibride  şi  seminţe  obţinute  prin 
autofecundarea polenizatorului. De acest lucru trebuie ţinut cont în calculul impurităţilor în 
parcelele de precontrol. 

La toate speciile în precontrol se pune şi un martor pentru compararea înfloritului

Se determină curba înspicatului
Dacă 3 spice dintr-o plantă individuală sunt  înspicate se declară planta înspicată. 

Apoi de 2 ori pe săptămână se numără plantele înspicate la probă şi la martor.
Se face curba înspicatului pe calculator. Curba începe la 3 plante înspicate până la 

numărul total de plante.

3 plante Martor Admis 0 - 1 ½ zile timpuriu
Parcelă    2 zile mai târziu

Dacă  există  diferenţe  între  soi  şi  Mt  >  50% se  respinge  soiul  şi  nu  se  permite 
multiplicarea lui.

Precontrolul la cereale

Se seamănă pe:
10 m2 soiul
10 m2 martorul

Se determină în principal:
o înălţimea;
o culoarea spicului;
o forma spicului.

Se pun etichete la plante atipice de diferite culori: albastre pentru înălţimi, roz pentru 
culoarea spicului.

Pentru verificarea plantelor atipice în anul următor se ia sămânţa dintr-un spic şi se 
seamănă toate boabele pe 1 rând. Martorul se seamănă pe 3 rânduri.

Plantele  atipice  sunt  şi  cele  fără  glaucescenţă,  au  culoarea  mai  deschisă, 
strălucitoare.

Postcontrolul la cereale

Se seamănă pe:
10 m2 soiul
10 m2 martorul
Se verifică sămânţa de PB şi B şi 10% din sămânţa certificată la întâmplare. 
Se admit: 
0 - 4 plante la 20 m2 la PB la grâu, orz, ovăz;
     8 plante pentru B.
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La cereale ca martor se foloseşte în precontrol şi postcontrol sămânţa din Colecţia de 
referinţă şi sămânţa care a fost verificată în precontrol în anul precedent şi a fost bună.

La plantele furajere se foloseşte ca martor numai sămânţa provenită din Colecţia de 
referinţă a ISTIS.

Triticale
La triticale: 

o impurificare mecanică;
o impurificare genetică.

La alogame impurificarea poate fi şi prin hibridare.
Dacă un spic este de 2 ori mai înalt decât media celorlalte se consideră atipic.
Glaucescenţa este o problemă la triticle.

Secara
Fiind alogamă nu se respinge pentru că nu e uniformă. Sunt plante înalte şi plante cu 

talie mică între care se face polenizarea. În anul următor se elimină plantele înalte.
Se respinge lotul care conţine ovăz sălbatic.

Mazăre
Plante atipice – fără maculă pe frunze. 
Se observă numai în postcontrol.
Precontrolul se face pe o suprafaţă mai mare. Pentru că este strict autogamă nu se 

observă plante atipice.

Plante furajere
Pentru  precontrol  se  face  curba  răsăritului (la  calculator).  Pentru  înregistrarea 

soiurilor se foloseşte la descriere aceeaşi curbă pentru a stabili 50% plante răsărite.
În postcontrol se determină:

o înălţimea plantelor;
o culoarea spicului;
o forma spicului.

Controlul  identităţii  este  mai  uşor  pe  plante  individuale,  nu  în  rânduri.  Pentru 
postcontrol se folosesc aceşti martori ca şi pentru precontrol.
La o impurificare mai mare de 50% proba se consideră amestec.
Când se importă sămânţa se verifică în acelaşi  an:  100% PB,  100% B,  10% din 

sămânţa certificată (la întâmplare).
În precontrol şi postcontrol se ia decizia după curba înspicatului (înfloritului).

Admis 0 - 1 ½ zile mai devreme decât Mt.
   2 zile faţă de Mt.

În precontrol pentru Festuca rubra se seamănă 2 parcele pentru fiecare probă cu 30 
plante fiecare, pentru că e sensibilă la structura solului, 60 plante în total.

Calculul purităţii varietale (P) se face după formula:

TnTt
TtP

+
⋅= 100

        în care:  Tt = tulpini tipice

                                        Tn = tulpini atipice
Odată cu aceste determinări se notează şi numărul de plante bolnave, nominalizând 

agentul patogen.
Pentru a determina frecvenţa atacului (F) se foloseşte formula:

TnTnTt
TaF

++
⋅= 100%     în care: Ta = tulpini atacate de un agent patogen

                                              Tt = tulpini tipice
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                                              Tn = tulpini atipice

În categoria plantelor atacate de boli sunt incluse toate plantele care, practic, nu mai 
pot asigura producţia sau pierderile sunt de peste 20%.

6.1.6.2. Teste în laborator

În plus faţă de examinarea plantelor în parcele în câmp există un număr de teste de 
laborator care pot fi utilizate pentru identificarea soiurilor unor specii. Aceste teste se referă 
la:

- observarea vizuală a unor caractere ale seminţelor ca forma, mărimea, aspectul şi 
alte caracteristici fizice. În general, se identifică nu numai specia dar, deasemenea şi grupa 
de  clasificare,  prin  observarea  seminţelor  individuale  care  provin  din  amestecurile  din 
interiorul probei;

- prezenţa sau absenţa pigmentaţiei antocianice în seminţele germinate în coleoptilul 
secarei;

- determinarea ploidiei ex: raigrasul peren. Unele specii permit o a doua identificare 
prin intermediul testelor chimice ca cele de electroforeză; 

- teste pentru determinarea conţinutului în acid erucic şi glucozinolaţi ex: rapiţa pentru 
ulei; 

- identificarea seminţelor susceptibile de a constitui impurităţi în funcţie de reacţia lor 
la fenol ex: grâul comun; 

-  determinarea  caracteristicilor  morfologice  care  sunt  utilizate  în  clasificarea  şi 
descrierea soiului, dar care sunt observabile exclusiv la microscop ex: seminţele de orz;

- utilizarea electroforezei permite identificarea  soiurilor unor specii  de cultură şi a 
impurificărilor existente într-un lot de seminţe. Această tehnică s-a dovedit utilă pentru notare 
atunci când numărul de seminţe pentru testarea unui soi dat este relativ scăzut. 

Ea poate fi totuşi utilizată pentru a confirma identitatea unui număr mic de seminţe 
pentru care alte teste nu sunt concludente.

În cazul hibrizilor de floarea-soarelui (Helianthus annuus), rapiţă de ulei şi rapiţă de 
furaj (Brassica sp), sau chiar şi porumbul (Zea mays) este posibilă estimarea gradului de 
hibridare  prin  utilizarea  electroforezei.  Puritatea  varietală  la  aceşti  hibrizi  poate  fi,  de 
asemenea, evaluată prin această tehnică.

Precontrolul la seminţe prin electroforeză se execută în laborator astfel:
- porumb, floarea-soarelui, soia, mazăre, plante furajere (raigras), pomi fructiferi (cais, 

piersic), la care se determină enzimele specifice prin obţinerea unor zimograme;
- cereale păioase (grâu comun şi durum, secară, orz, orez),  leguminoase (mazăre), 

legume (tomate,  morcov,  ceapă,  usturoi  etc.),  la  care  se determină proteinele  de 
rezervă prin obţinerea unor diagrame specifice.
Mărimea probelor pentru precontrol, sau postcontrol prin electroforeză, pentru unele 

specii, este redată în următorul tabel:

Examinarea prin electroforeză (mărimea probelor):

Grupa (specia) Mărimea probei 
(g)

Felul probei

Cereale păioase 200 sămânţă
Leguminoase 500 sămânţă
Porumb şi floarea soarelui  
- linii consangvinizate
- hibrizi

200
500

sămânţă
sămânţă

Plante furajere (raigras, păiuş etc.) 50 sămânţă
Tomate, morcov, ardei* 20 sămânţă
Ceapă, usturoi* 500 buc. sămânţă
Pomi fructiferi 50 frunze de 30-40 zile
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* La speciile respective se poate executa determinarea şi la frunze

Pe măsura dezvoltării tehnicilor de determinare, electroforeza sau alte metode se vor 
putea aplica şi extinde şi la alte specii.

Electroforeza se execută la ISTIS pentru stabilirea identităţii soiului, dacă acest tip de 
determinare a fost folosit la înregistrarea soiului în Catalogul oficial sau pentru completarea 
ulterioară a dosarului de înregistrare şi în special, pentru determinarea purităţii varietale la 
solicitarea producătorilor de sămânţă sau a autorităţii de certificare în pre sau postcontrol, 
sau în caz de litigiu.

6.1.7. Transmiterea şi interpretarea rezultatelor

În  momentul  când  observaţiile  efectuate  în  parcelele  de  control  în  câmp  permit 
stabilirea  unor  loturi  necorespunzătoare  din  punct  de  vedere  al  identităţii  sau  purităţii 
varietale, responsabilul  cu acest test din CTS va informa responsabilul  de program de la 
ISTIS Bucureşti.  Imediat această constatare se va transmite la INCS,  care va lua măsurile 
corespunzătoare în teritoriu.

Datele finale rezultate din pre şi postcontrol se trimit de către centrul de testare la 
ISTIS, însoţite de observaţiile şi concluziile responsabilului cu postcontrolul.

Rezultatele examinării în pre şi postcontrol sintetizate pe specii, se transmit de către 
CTS-uri la ISTIS la 7 zile după notarea ultimului caracter şi de către ISTIS la INCS la 14 zile 
după notarea ultimului caracter.

La toate speciile, în cazul soiurilor se consideră corespunzătoare puritatea varietală 
mimină prevazută în normele de certificare pentru aprobarea în câmp.

6.1.8. Conceptul Număr de refuzuri 

Conceptul  OECD «norma de respingere» constă în a compara numărul de indivizi 
atipici în afara tipului de bază observat într-o probă cu numărul din normele în vigoare (în 
norme), ţinând cont de o manieră rezonabilă de dublul risc al acceptării sau refuzului fără 
dubii a unui lot de seminţe.

În loc să se aplice direct norma, se utilizează un «tabel de respingere», normele fiind 
convertite în valori de respingere prin intermediul legii de distribuţie binomiale. Proba este 
considerată  neconformă  normelor  –  şi  refuzurile  –  dacă  numărul  de  indivizi  atipici  este 
superior sau egal numărului de refuzuri pentru populaţia corespunzătoare.

Mărimea probei alese trebuie să rezulte din echilibrul dintre costuri şi timpul necesar 
pentru observarea unui eşantion de talie mare şi riscul de a reuşi o decizie justificată. Ca 
regulă generală se poate utiliza o mărime de probă de 4 x n dacă nivelul de observare este 
de 1 pentru n.    
Ex: Adică dacă nivelul este de 1,5% (n=100) se vor observa 4  x 1,5*100 = 600

Tabelul nr. 1 de mai jos arată numărul de refuzuri pentru diferite mărimi de probă şi 
diferitele norme.

Ex: Pentru o normă de puritate varietală de 99.9%, altfel spus pentru un prag de  
impurităţi fixat la 1 pentru 1000, refuzul se aplică pornind de la 9 plante din 4000 de plante  
observate, ceea ce limitează la 5% riscul de refuz a unui lot de seminţe slab conform cu  
norma (α  0,05).

Acest sistem favorizează producătorul de seminţe pentru că comportă un risc mai 
ridicat de a accepta fără dubiu norma de respingere a probei.

În tabelul de mai jos, normele de respingere care figurează pe fondul alb nu sunt atât 
de  fiabile  ca  cele  care  figurează  pe  fond  gri,  în  măsura  în  care  mărimea  probei  este 
insuficientă şi se riscă a se accepta fără dubii, loturi nesatisfăcătoare.
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Numărul de refuzuri pentru diferitele mărimi şi norme de 
puritate varietală (α 0,05)

  
Mărimea probei
(plante, spice)

Norma de puritate varietală
99,9 % 99,7 % 99,0 %

Numărul de refuzuri
200 “--” “--” 6

300 “--” “--” 7

400 “--” 4 8

1000 4 7 16

1400 5 9 21

2000 6 11 29

4000 9 19 52

Notă:  Semnul   “--”  indică  faptul  că mărimea  probei  nu este suficientă  pentru testarea 
valabilă a eşantionului
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6.2.  CARACTERE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA PURITĂŢII 
VARIETALE

         6.2.1. Cereale

Grâu – Triticum aestivum  L. emend. Fiori et Paol

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La înspicat 5 Epoca înspicatului (primul spiculeţ vizibil 

la 50% din spice)
6 Frunza steag: glaucescenţa tecii
7 Spic: glaucescenţă
8 Paiul: glaucescenţa gâtului spicului
9 Planta: înălţimea (tulpină, spic, ariste şi 

prelungiri aristiforme)
11 Spic: forma în profil
12 Spic: densitatea
14 Aristele sau prelungiri aristiforme: 

prezente sau absente
15 Aristarea din vârful spicului: lungimea 

(ariste sau prelungiri aristiforme)
La maturitate 16 Spicul: culoarea

Observaţii secundare
Înainte de înfrăţit 1 Coleoptil: coloraţia antocianică
La înspicat 3 Frunza steag: coloraţia antocianică a 

urechiuşelor
10 Paiul: în secţiune transversală (la ½ între 

baza spicului şi nodul de sub spic)
17 Segmentul apical al rahisului: pilozitatea 

suprafeţei externe
18 Gluma inferioară: lăţimea umărului 

(spiculeţul din treimea mijlocie a spicului)
19 Gluma inferioară: forma umărului 

(aceeaşi de la pct. 18)
20 Gluma inferioară: lungimea ciocului 

(aceeaşi de la pct. 18)
21 Gluma inferioară: forma ciocului (aceeaşi 

de la pct. 18)
22 Gluma inferioară: întinderea perozităţii 

interne (aceeaşi de la pct. 18)
23 Glumela inferioară: forma ciocului 

(aceeaşi de la pct. 18)
La maturitate 24 Bobul: culoarea

25 Bobul: culoarea bobului la testul cu fenol
26 Tipul de dezvoltare

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate
                            
                             Document TG/3/11 + Corr.  din 04.11.1994 – 18.10.1996
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Paiul – în secţiune transversală

Spicul - forma în profil

Aristele sau prelungirile aristiforme

Segmentul apical al rahisului – pilozitatea suprafeţei externe

3
subţire

5
medie

7
groasă

       1                            2                              3                           4                            5
piramidală             cu margini             semi-măciucată       măciucată               fusiformă
                               paralele

       1                                                      2                                                             3 
ambele absente                       prelungiri aristiforme                                 ariste prezente 
                                                       prezente   

       1                               3                               5                           7                             9
absent sau                    slab                         mediu                 puternic                   foarte 
foarte slab                                                                                                             puternic
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Gluma inferioară – lăţimea umărului

Gluma inferioară – forma umărului

Gluma inferioară – forma ciocului

Gluma inferioară – întinderea perozităţii interne

       1                            3                               5                           7                            9
absent sau               îngust                        mediu                    larg                    foarte larg
îngust                                                                                                                                  

       1                            3                               5                           7                            9
 înclinată            uşor înclinată                 dreaptă                înălţată              foarte înălţată
                                                                                                                      cu 2 ciocuri prezente

                                                                                                                                  

         1                            3                             5                           7                            9
    dreaptă             uşor curbată               moderat                puternic             îngenunchiată
                                                                 curbată                 curbată

                                                                                                                                  

       3                                                          5                                                        7 
    slabă                                                   medie                                             puternică   
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Orz – Hordeum vulgare L. sensu lato

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul 

Observaţii primare
La înspicare 3 Frunza steag: coloraţia antocianică a 

urechiuşelor 
4 Frunza steag: intensitatea coloraţiei 

antocianice a urechiuşelor 
6 Frunza steag: glaucozitatea tecii
7 Epoca înspicatului (primul spiculeţ vizibil 

la 50% din spiece)
8 Arista: coloraţia antocianică a vârfului
9 Arista: intensitatea coloraţiei antocianice 

a vârfului
10 Spicul: glaucozitatea
11 Spicul: portul
12 Planta: înălţimea (tulpina, spic şi ariste)
13 Spicul: număr de rânduri
15 Spicul: compactitate
16 Spicul: lungimea (exclusiv aristele) 
17 Arista: lungimea în raport cu spicul

Observaţii secundare
În timpul creşterii 1 Planta: portul 

2 Frunza de la bază: pilozitatea tecii 
La înspicare 14 Spicul: forma

18 Rahis: lungimea primei articulaţii 
19 Rahis: curbarea primei articulaţii 
20 Spiculeţe sterile: port (în treimea mijlocie 

a spicului)
21 Spiculeţul median: lungimea glumei  şi a 

aristelor sale în raport cu sămânţa 
22 Sămânţa: tipul de pilozitate al rahisului 
23 Sămânţa: glumele
24 Sămânţa: pigmentaţia antocianică a 

nervurilor glumelei inferioare 
25 Sămânţa: denticulaţia nervurilor laterale 

interne de pe faţa dorsală a glumelei 
inferioare

26 Sămânţa: pilozitatea şanţului
28 Sămânţa nudă: culoarea stratului de 

aleuronă
29 Tipul de dezvoltare 

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/19/10 din 04.11.1994
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Spicul – portul

Spicul – forma

Arista – lungimea în raport cu spicul

Spiculeţe sterile – portul (în treimea mijlocie a spicului)

         1                             3                                5                               7                            9
     erect                    semierect                    orizontal                semiaplecat        puternic aplecat 

       3                                                                        5                                                                     7 
 piramidal                                                   cu marginile paralele                                              fusiform   

        3                                                                   5                                                                   7                             
    scurte                                                            medii                                                             lungi  

             1                                                               2                                                  3 
        paralel                                        paralel spre uşor divergent                     divergent
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Spiculeţul median – lungimea glumelei şi a aristelor în raport cu sămânţa

Sămânţa – denticulaţia nervurilor laterale interne de pe faţa dorsală a glumelei inferioare

Sămânţa – pilozitatea şanţului

              1                                                       2                                                        3 
       mai scurtă                                            egală                                             mai lungă

         1                                        3                                         5                                      7                                      9
  absentă sau                          slabă                                  medie                           puternică                   foarte puternică
  foarte slabă 

              1                                                     9 
         absentă                                          prezentă 
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Ovăz – Avena sativa L. 

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La înspicare 5 Epoca înspicatului (primul spiculeţ vizibil 

la 50% dintre panicule)
8 Panicul: orientarea ramificaţiilor
9 Panicul: portul ramificaţiilor
10 Panicul: portul spiculeţelor 
11 Gluma: glaucozitatea
12 Gluma: lungimea
15 Planta: înălţimea (tulpina şi paniculul)
16 Panicul: lungimea

Observaţii secundare
La înflorire 1 Planta: portul

2 Frunzele de la bază: pilozitatea tecilor 
La apariţia inflorescenţei 3 Limbul frunzei: pilozitatea marginei 

frunzei sub frunza steag
6 Tulpina: pilozitatea ultimului nod
7 Tulpina: intensitatea pilozităţii ultimului 

nod 
La maturitate 13 Sămânţa primară: glaucozitatea 

glumelei inferioare
14 Sămânţa primară: intensitatea 

glaucozităţii pe glumela inferioară
17 Sămânţa: glumele 
18 Sămânţa primară: tendinţa de aristare
19 Sămânţa primară: lungimea glumelei 

inferioare
20 Sămânţa: culoarea glumelei inferioare 
21 Sămânţa primară: pilozitatea părţii 

dorsale a glumelei inferioare (cu 
excepţia ovăzului alb şi galben)

22 Sămânţa primară: pilozitatea la bază
23 Sămânţa primară: lungimea perişorilor 

bazali
24 Sămânţa primară: lungimea rahisului 

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/20/10 din 10.10.1994
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Frunzele de la bază – pilozitatea tecilor

Limbul frunzei – pilozitatea marginei frunzei sub frunza steag

Tulpina – intensitatea pilozităţii ultimului nod 

Panicul – portul ramificaţiilor 

                  1                                       2                                         3 
               slabă                               medie                               puternică 

         1                   3                      5                      7                       9      
absentă sau        slabă              medie            puternică            foarte 
foarte slabă                                                                             puternică 

         3                                                5                                               7
      slabă                                         medie                                    puternică 

      1                               3                             5                                 7                                 9      
erect                         semierect               orizontal                        căzut                     foarte căzut 
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Panicul – portul spiculeţelor 

Sămânţa primară – pilozitatea părţii dorsale a glumelei inferioare 
(cu excepţia ovăzului alb şi galben)

Sămânţa primară – lungimea perişorilor bazali 

              1                                                     2 
           erect                                              căzut 

              1                                                                                             2 
          absent                                                                                    prezent 

         3                                                       5                                                   7
      scurţi                                                medii                                            lungi 
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Porumb – Zea mays L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Apariţia paniculului şi a 
ştiuletelui

7 Paniculul: epoca apariţiei anterelor (în 
treimea mijlocie a axului principal, la 
50% din plante)

15 Ştiuletele: epoca apariţiei mătăsii la 
50% din plante

16 Ştiuletele: coloraţia antocianică a 
mătăsii

18 Frunza: coloraţia antocianică a tecii (la 
mijlocul plantei)

22.1
22.2 Planta: lungimea, inclusiv paniculul

Observaţii secundare
În vegetaţie 1 Frunza primară: coloraţia antocianică 

a tecii
2 Frunza primară: forma vârfului
3 Frunza: unghiul între limb şi tulpină 

(imediat dedesubtul spicului cel mai 
de sus)

4 Frunza: portul limbului
24 Frunza: lăţimea limbului

Paniculul şi ştiuletele 8 Paniculul: coloraţia antocianică de la 
baza glumei (în treimea mijlocie a 
axului principal)

9 Paniculul: coloraţia antocianică a 
glumelor, excluzând baza (ca la 
pct. 8)

12 Paniculul: unghiul între axul principal 
şi ramificaţiile laterale (în treimea 
inferioară a paniculului)

13 Paniculul: portul ramificaţiilor laterale 
(în treimea inferioară a paniculului)

14 Paniculul: numărul ramificaţiilor 
laterale primare

19 Paniculul: lungimea axului principal 
deasupra ramificaţiei celei mai de jos

20 Paniculul: lungimea axului principal 
deasupra ramificaţiei superioare

21 Panicul: lungimea ramificaţiilor 
25 Ştiuletele: lungimea pedunculului
26 Ştiuletele: lungimea (fără pănuşi)
27 Ştiuletele: diametru (în mijlocul 

ştiuletelui)
28 Ştiuletele: forma
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Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Paniculul şi ştiuletele 29 Ştiuletele: numărul rândurilor de boabe
30 Ştiuletele: tipul de sămânţă (în treimea 

mijlocie a ştiuletelui)
31 Ştiuletele: culoarea vârfului bobului
32 Ştiuletele: culoarea părţii dorsale a 

bobului
33 Ştiuletele: pigmentaţia antocianică a 

glumelor rahisului
34 Ştiuletele: intensitatea pigmentaţiei 

antocianice a glumelor rahisului

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/2/6 + Corr.  din 04.11.1994 şi 24.11.1999

Frunza primară – forma vârfului 

Frunza  – unghiul între limb şi tulpină (imediat dedesubtul spicului cel mai de sus) 

Frunza  – portul limbului 

Paniculul  – coloraţia antocianică (în treimea mijlocie a axului principal) 

               1                            3                             5                          7                                 9      
      punctiformă          punctiformă                 rotunjită               rotunjită                      spatulată
                                     rotunjită                                                spatulată 

          1                            3                              5                           7                               9      
    foarte mic                   mic                       mediu                     larg                      foarte larg
  

          1                           3                            5                             7                                   9      
     dreaptă           uşor recurbată           recurbată                puternic                   foarte puternic
                                                                                             recurbată                     recurbată 
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Secară – Secale cereale L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Vegetativ 7 Planta: portul 

8 Frunza steag: glaucozitatea tecii 
La înspicare 9 Epoca înspicatului
După înspicare 12 Spicul: glaucozitatea

14 Planta: înălţimea (tulpina, spicul şi ariste)
16 Spicul: lungimea (fără ariste)
17 Spicul: compactitatea
18 Spicul: portul

Observaţii secundare
Înainte de înflorire 3 Coleoptil: coloraţia antocianică

22 Tipul de dezvoltare
La înspicare 10 Antepenultima frunză: lungimea limbului

11 Antepenultima frunză: lăţimea limbului
După înspicare 13 Tulpina: pilozitatea sub spic
La maturitate 2 Sămânţa: culoarea startului de aleuronă

19 Sămânţa: MMB
20 Sămânţa: lungimea
21 Sămânţa: coloraţia în fenol

Plantula 1 Ploidia: număr 

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/58/6 din 24.03.1999

Tulpina  – pilozitatea sub spic 

          1                             3                         5                       7                          9      
 absentă sau                 slabă                 medie             puternică                foarte 
 foarte slabă                                                                                              puternică 
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Sorg – Sorghum bicolor (L.) Moench.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare

La înflorit 5 Planta : epoca apariţiei paniculelor 
(stadiul 50% din plante cu un 
panicul)

6 Planta : înălţimea naturală a 
foliajului (la apariţia paniculului)

7 Frunza : culoarea verde a limbului 
11 Gluma: culoarea 
12 Gluma: coloraţia antocianică

La maturitate 21 Planta: înălţimea totală 
25 Panicul: lungimea fără peduncul 
28 Panicul: forma 

Observaţii secundare
Înainte de înflorit 1 Plantula : coloraţia antocianică a 

coleoptilului
2 Plantula: coloraţia antocianică a 

feţei dorsale a primei frunze
3 Plantula: coloraţia antocianică a 

tecii primei frunze
4 Frunza: coloraţia antocianică a 

limbului 
9 Frunza steag: intensitatea coloraţiei 

verde a nervurii principale în raport 
cu ultima frunză (dacă nu s-a 
observat la apariţia paniculului)

10 Frunza steag: coloraţia galbenă a 
nervurii principale a ultimei frunze 
(la apariţia paniculului)

La înflorit 11 Gluma: culoarea 
14 Glumela inferioară: aristarea 
15 Stigmate: coloraţia antocianică 
16 Stigmate: coloraţia galbenă 
17 Stigmate: lungimea
18 Floarea pedunculată: lungimea  

La sfârşitul înfloritului 19 Panicul: compactitatea 
20 Stamina uscată: culoarea 

La maturitate 22 Tulpina: diametrul (în treimea 
mijlocie a plantei)
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Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

La maturitate 23 Frunza: lungimea limbului celei de a 
treia frunze cu plecare de la vârf 

24 Frunza: lăţimea limbului celei de a 
treia frunze cu plecare de la vârf

26 Panicul: lungimea ramificaţiilor  (în 
treimea mijlocie a paniculului)

27 Panicul: compactitatea 
29 Pedunculul paniculului: lungimea 

vizibilă de deasupra tecii
30 Gluma: culoarea 
31 Gluma: lungimea
32 Cariopsa: culoarea după treierat
33 Bobul: masa a 1000 de boabe
34 Bobul: forma feţei dorsale
35 Bobul: forma privită din profil
36 Bobul: mărimea amprentei 

germenului
37 Bobul: suprafaţa acoperită de 

tegument
38 Bobul: conţinutul în tanin
39 Bobul: textura endospermului 
40 Bobul: culoarea albumenului sticlos

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/122/3 din 06.10.1989

Floarea pedunculată  – lungimea 

            1                             3                            5                               7                            9      
   foarte scurtă                 scurtă                   medie                       lungă                 foarte lungă
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Panicul  – forma 

Gluma  – lungimea 

Bobul  – forma feţei dorsale 

Bobul  – forma privită din profil 

            1                             3                            5                               7                            9      
       invers             panicul evazat în           simetric             panicul evazat în         piramidală
     piramidală        partea superioară                                   partea inferioară

  

          1                               3                                5                          7                               9      
foarte scurtă                  scurtă                       medie                   lungă                   foarte lungă

  

       3                                                           5                                                         7
îngust eliptică                                         eliptică                                               circulară 

        3                                                      5                                                            7
îngust eliptică                                     eliptică                                                 circulară 
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Triticale – XTriticosecale Wittm.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Vegetativ 2 Coleoptilul: coloraţia antocianică

4 Planta: frecvenţa plantelorcu frunza 
steag recurbată

6 Epoca înspicatului (primul spiculeţ vizibil 
la 50% din plante)

7 Frunza steag: glaucozitatea tecii
8 Ariste: coloraţia antocianică
9 Antere: coloraţia antocianică 

10 Frunza steag: lungimea limbului
11 Frunza steag: lăţimea limbului
12 Spic: glaucozitatea
14 Planta: lungimea (tulpina, spic şi  ariste)
15 Spicul: distribuţia aristelor
16 Aristele de la extremitatea spicului: 

lungimea 
22 Spic: compactitate
23 Spic: lungime (se exclud aristele)
24 Spic: lăţimea din profil

Observaţii secundare
Vegetativ 13 Tulpina: densitatea pilozităţii gâtului

5 Frunza steag: coloraţia antocianică a 
urechiuşelor

17 Gluma inferioară: lungimea primului cioc 
(spiculeţul din treimea mijlocie a 
spicului)

18 Gluma inferioară: mărimea celui de al 
doilea cioc (ca la pct. 17)

19 Gluma inferioară: pilozitatea suprafeţei 
externe 

Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/121/3 din 06.10.1989

Bobul  – mărimea amprentei germenului 
       1                                  3                             5                            7                               9      
foarte mică                       mică                      medie                    mare                     foarte mare 
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Tulpina: densitatea pilozităţii gâtului 

Spicul: distribuţia aristelor

Gluma inferioară: lungimea primului cioc (spiculeţul din treimea mijlocie a spicului)

Gluma inferioară: mărimea celui de al doilea cioc 

          1                               3                           5                         7                             9  
absentă sau                    slabă                   medie               puternică           foarte puternică
foarte slabă    

                                                                                                                 

               1                                                    2                                                     3
         la vârful                                      pe jumătatea                                   pe tot spicul
         spicului                                          spicului 

          1                               3                            5                              7                             9  
foarte scurtă                    scurtă                   medie                      lungă                  foarte lungă
                                                                                                                 

          1                           3                           5                             7                             9  
absentă sau                mică                    medie                      largă                  foarte largă
foarte mică
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           6.2.2. Plante oleaginoase

Alune – Arachis hypogaea L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La înflorire 1 Planta: portul

8 Înflorirea: distribuţia generală
În stadiul de păstaie 10 Păstaia: strangulări

13 Păstaia: proeminenţa ciocului
14 Păstaia: forma ciocului
15 Sămânţa: culoarea tegumentelor 

mature în stare proaspătă
17 Sămânţa: forma
18 Sămânţa: mărimea
19 Sămânţa: MMB la 7%  umiditate 

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/93/3 din 13.11.1985

        1                                                      2                                                      3   
     erect                                            semierect                                            etalat

Planta: portul

Păstaia: strangulări

                 1                               3                                    5                             7                                9  
       absentă sau                   slabă                              medie                   puternică             foarte puternică
       foarte slabă                                     

34



Floarea-soarelui – Helianthus annuus L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Vegetativ 4 Frunza: culoarea verde

8 Frunza: forma părţii distale
La înflorit 14 Epoca înfloritului

16 Floarea ligulată: forma
19 Floarea ligulată: culoarea
20 Floarea tubulară: culoarea

La maturitate 28 Planta: înălţimea naturală
32 Capitulul: portul

Observaţii secundare
Vegetativ 1 Hipocotil: coloraţia antocianică 

3 Frunza: mărimea
5 Frunza: gofrarea
6 Frunza: dentiţia
7 Frunza: forma în secţiune transversală
9 Frunza: auricule

10 Frunza: aripioare
11 Frunza: unghiul dintre nervurile laterale de la 

bază
12 Frunza: înălţimea vârfului limbului comparativ 

cu inserţia peţiolului (la 2/3 din înălţimea 
plantei plecând de la sol)

La înflorit 13 Tulpina: pilozitatea vârfului (la ultimii 5 cm)
15 Florile ligulate: densitatea
21 Florile tubulare: coloraţia antocianică a 

stigmatelor
24 Bracteea: forma

Păstaia: proeminenţa ciocului

                 1                               3                                    5                             7                                9  
       absentă sau                   slabă                              medie                   puternică             foarte puternică
       foarte slabă                                     
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La sfârşitul înfloritului 31 Planta: poziţia naturală a capitulului lateral 
cel mai apropiat în raport cu capitulul central 

33 Capitulul: mărimea
34 Capitulul: forma părţii cu seminţe
29 Planta: ramificarea
30 Planta: tipul ramificaţiilor
35 Sămânţa: mărimea
36 Sămânţa: forma
37 Sămânţa: grosimea
38 Sămânţa: culoarea principală
39 Sămânţa: marmorare
40 Sămânţa: dungile

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/81/6 din 05.04.2000 

Frunza :  dentiţia

        1                                 3                                5                                7                              9  
foarte fină                         fină                           medie                       groasă                 foarte groasă 

secţiune transversală 

      1                               2                                3                                 4                                  5  
puternic                      uşor                           plană                            uşor                         puternic
concavă                  concavă                                                          convexă                     convexă

Frunza :  forma în secţiune transversală
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Frunza :  forma limbului la vârf

Frunza :  urechiuşele

Frunza : unghiul format între nervurile laterale de la bază

       1                          3                                 5                                        7                                       9  
lanceolată              îngust                           larg                                 ascuţită                             rotundă            
                         triunghiulară               triunghiulară   

            1                                3                                5                              7                               9  
absente sau                       mici                            medii                        mari                     foarte mari
 foarte mici

Frunza : aripioare

              1                                                  3                                                5   
absente sau foarte                         slab expresive                        puternic expresive
   slab expresive                          

              1                                                                2                                                3  
          ascuţit                                               unghi drept sau                                 obtuz
                                                                    aproape drept                   
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Frunza :  înălţimea vârfului frunzei comparativ cu inserţia peţiolului (la 2/3 din 
înălţimea tulpinii de la sol)

Floarea ligulată : forma

Bracteea : forma

Planta : tipul de ramificare

                3                                                      5                                                          7  
           joasă                                                 medie                                                  înaltă 

         1                                            2                                            3                                            4 
    fusiform                            îngust ovată                             larg ovată                                 rotundă

                    1                           2                            3                            4                         5  
    numai la bază           predominant               peste tot              predominant               numai
                                         la bază                                                    apical                      apical

             3                                           5                                                    7  
    clar alungită                      nici clar alungită                                clar rotunjită
                                             nici clar rotunjită
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In  – Linum ussitatisimum L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
În timpul înfloritului 1 Planta: înălţimea naturală inclusiv 

ramificaţiile 
5 Petala: culoarea corolei în stadiul de 

buton
8 Stamine: culoarea părţii superioare a 

filamentului
9 Antera: culoarea anterelor

10 Stilul: culoarea de bază
15 Epoca începutului înfloritului (prima 

floare deschisă la 10% din plante)
Observaţii secundare

În timpul înfloritului 3 Floarea: mărimea corolei (la 
începutul înfloritului)

4 Sepala: marmorarea în stadiul de 
buton floral

7 Petala: cutare longitudinală la petală
La maturitate 2 Tulpina: lungimea

Capitulul: portul

Sămânţa: dungi pe margine; dungi între margini

         6                                        7                                         8                                         9 
  aplecat în jos                   aplecat în jos                     aplecat în jos                         răsturnat
  cu tija dreaptă              cu tija larg arcuită           cu tija puternic arcuită        

            1                                2                                3                              4                               5 
      orizontal                     înclinat                       vertical              semiaplecat în jos    semiaplecat în jos
                                                                                                      cu tija dreaptă            cu tija arcuită
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11 Capsula: mărimea
13 Sămânţa: masa a 1000 de boabe
14 Sămânţa: culoarea

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/57/6 din 20.10.1995

Muştar – Sinapis alba L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Vegetativ 3 Cotiledonul: lungimea

4 Cotiledonul: lăţimea
5 Frunza: culoarea verde
6 Frunza: număr de lobi la dezvoltarea 

deplină
8 Frunza: lungimea (limbul şi peţiolul)
9 Frunza: lăţimea (în punctul cel mai 

larg)
10 Peţiol: lungimea peţiolului

În timpul îmbobocitului - Planta: înălţimea
La înflorit 11 Epoca înfloritului 

12 Planta: înălţimea tulpinii la înflorit

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
13 Floarea: culoarea galbenă a petalelor

La maturitate 16 Planta: înălţimea tulpinii
17 Silicva: lungimea (între peduncul şi 

cioc)
18 Silicva: lungimea ciocului
19 Silicva: lăţimea
20 Silicva: lungimea pedunculului

Sămânţa: 22 Sămânţa: MMB
Observaţii secundare

Vegetativ 7 Frunza: dentiţia marginii
La înflorit 14 Floarea: lungimea petalelor

15 Floarea: lăţimea petalelor
Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/179/3 din 04.04.2001 
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Cotiledon: lungime şi lăţime

Frunza: număr de lobi
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Rapiţă – Brassica napus L. var. oleifera Delile

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Înainte de înflorit 7 Frunza: dentaţia marginei

5 Frunza: lobii
4 Frunza: culoarea verde

La înflorit 11 Epoca înfloritului
12 Floarea: culoarea petalelor
17 Planta: lungimea totală inclusiv 

ramificaţiile
Observaţii secundare

Înainte de înflorit 2 Cotiledon: lungimea
3 Cotiledon: lăţimea

La înflorit - Antere: punctuaţia
19 Silicva: lungimea ciocului
1 Sămânţa: acid erucic

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/36/6 + Corr. din 18.10.1996 şi 17.04.2002 

Frunza: lobii

Frunza: 7 dentaţia marginii
                                             8 lungimea
                                             9 lăţimea
                                           10 lungimea peţiolului

1 9
               absenţi                                                          prezenţi

42



Soia – Glycine max (L.) Merrill

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Înainte de înflorire 1 Hipocotil: coloraţia antocianică

4 Planta: portul
5 Planta: culoarea pilozităţii de pe 

tulpina principală
8 Frunza: forma foliolei laterale

10 Frunza: intensitatea culorii verzi
11 Floarea: culoarea
19 Epoca începutului înfloritului (cel 

puţin o floare deschisă la 50% din 
plante)

La maturare 6 Planta: înălţimea
20 Epoca maturităţii

Observaţii secundare
Înainte de înflorire 3 Planta: tipul de creştere

9 Folilola: mărimea foliolei laterale
În stadiul de păstaie 12 Păstaia: intensitatea culorii brune
La maturare 13 Sămânţa: mărimea

14 Sămânţa: forma
15 Sămânţa: culoarea tegumentului 

(hilul exclus)
17 Sămânţa: culoarea hilului

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/80/6 din 01.04.1998

Frunza: dentiţia pe marginie
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Cânepă  – Canabis sativa L.

Stadiul de examinare Nr. Ghid 
naţional Caracterul

Observaţii primare şi secundare
La înflorit 8 Tulpina: culoarea (la 

sfârşitul înfloritului)
12 Frunza: lăţimea 

foliolelor
14 Frunza: pubescenţa
15 Inflorescenţa: începutul 

înfloritului (stigmate 
apărute la 10% din 
plante)

17 Inflorescenţa: 
densitatea florilor

                1                                                                                    4
         determinat                                                                   nedeterminat 

Planta: tipul de creştere

       1                                      2                                       3                                 4                                        5 
    erect                            erect spre                          semierect                semierect spre                      orizontal
                                        semierect                                                              orizontal

Planta: portul

             1                                           2                                             3                                                4 
      lanceolată                          triunghiulară                           oval ascuţită                              oval rotunjită 

Frunza: forma foliolei laterale
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18 Floarea: culoarea 
stigmatelor (la 10 zile 
de la apariţie)

La maturitate 4 Planta: înălţimea totală 
19 Sămânţa: maturitatea 

(la 30% din plante în 
treimea superioară)

20 Sămânţa: culoarea
21 Sămânţa: prezenţa 

mozaicului

Referinţă Ghid naţional: GN/1 din 02.04.2008

            6.2.3. Plante tuberculifere şi rădăcinoase

Cartof – Solanum tuberosum L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

 Observaţii primare şi secundare
La tubercul 1 Colţul la lumină: mărimea

2 Colţul la lumină: forma
3 Colţul la lumină: intensitatea coloraţiei 

antocianice a bazei
4 Colţul la lumină: proporţia de albastru 

în coloraţia antociancă a bazei
5 Colţul la lumină: perozitatea bazei 
6 Colţul la lumină: mărimea vârfului  în 

raport cu baza 
7 Colţul la lumină: aspectul vârfului
8 Colţul la lumină:coloraţia antocianică 

a vârfului
9 Colţul la lumină: perozitatea vârfului
10 Colţul la lumină: număr de radicele
11 Colţul la lumină: lungimea 

ramificaţiilor laterale
Vegetativ 12 Planta : structura  foliajului

13 Planta : portul
14 Tulpina : coloraţia antocianică
15 Frunza : mărimea conturului
16 Frunza: deschiderea
17 Frunza: prezenţa foliolelor secundare
21 Perechea secundară a folilolelor 

laterale: lungimea în raport cu lăţimea
22 Foliolele terminale şi laterale: 

frecvenţa concreşterilor

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul
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 Observaţii primare şi secundare
27 Butonul floral: coloraţia antocianică 
28 Planta : înălţimea
30 Inflorescenţa: mărimea
32 Corola florii: mărimea

La maturitate 36 Planta: epoca de maturitate
37 Tubercul: forma
38 Tubercul: adâncimea ochilor
39 Tubercul: culoarea cojii
40 Tubercul: culoarea bazei ochiului
41 Tubercul: culoarea pulpei

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/23/6 din 31.03.2004

Tubercul

Colţul la lumină: forma

             1                          2                            3                          4                              5
        sferică                  ovoidă                   conică             larg cilindrică          îngust cilindrică

Colţul la lumină: aspectul vârfului

                   1                                     2                                           3 
               închis                         intermediar                               deschis

Colţ lateral

Extremitatea 
rădăcinii

Vârful

Perozitatea

Baza
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                1                                  2                                                 3 
             scurt                          mediu                                            lung

Colţul la lumină: lungimea ramificaţiilor laterale

                1                                        2                                      3 
         ramificată                         intermediară                      frunzoasă

Planta: structura foliajului

                1                                         2                                       3 
             erect                                semierect                            etalat

Planta: portul

Frunza

foliole secundare

foliola terminală

prima pereche de 
foliole laterale

a doua pereche de 
foliole laterale
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Inflorescenţa

Frunza: deschiderea

               1                                2                              3 
          închisă                  intermediară               deschisă

                   1                                      2                                    3   
               slabă                               medie                         puternică 

Frunza: prezenţa foliolelor secundare

            1                                        2                                             3   
       îngustă                               medie                                       lată 

Perechea secundară a foliolelor laterale: lungimea în raport cu lăţimea

Foliolele terminale şi laterale: frecvenţa concreşterilor

Corola florii
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Floarea

Sfeclă furajeră – Beta vulgaris L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare 
Plantulă 1 Germia

2 Ploidia 
3 Hipocotilul: culoarea

Vegetativ 4 Frunza: portul
11 Peţiolul: lungimea peţiolului

La maturitate 13 Rădăcina: forma
17 Rădăcina: poziţia în sol
18 Rădăcina: culoarea părţii de deasupra 

solului
19 Rădăcina: culoarea părţii din sol

Observaţii secundare 
Vegetativ 5 Frunza: lungimea (peţiolul inclus)

6 Frunza: lăţimea
9 Limbul frunzei: culoarea nervurilor

10 Limbul frunzei: forma vârfului
12 Peţiolul: culoarea bazei

La maturitate 14 Rădăcina: lungimea
15 Rădăcina: lăţimea

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/150/3 din 11.04.1994

            1                       2                        3                      4                        5                        6
        rotund          scurt-oval                 oval              lung-oval              lung               foarte lung

Tubercul: forma

            1                                         3                                     5                            7                               9  
       sferică                                 ovoidă                            conică             cilindro-conică               cilindrică

Rădăcina: forma
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Sfeclă de zahăr – Beta vulgaris L.

Stadiul de examinare Nr. Ghid 
naţional Caracterul

Observaţii primare şi
secundare

Plantulă 1 Germia:  procentul  de  seminţe 
monogerme

2 Ploidia: număr
Vegetativ 4 Frunza: poziţia

6 Limbul frunzei: ondulaţia marginii
7 Limbul frunzei: luciul (strălucirea)
8 Limbul frunzei: băşicarea
9 Planta: înălţime

10 Limbul frunzei: lungime
11 Limbul frunzei: lăţime
13 Peţiolul: lungimea
14 Peţiolul: lăţimea

La maturitate 15 Rădăcina: poziţia în sol
16 Rădăcina: lungime
17 Rădăcina: lăţime
18 Rădăcina:  lăţimea  comparată  cu 

lungimea (raportul lăţime/lungime)

Referinţă Ghid naţional: GN/3 din 02.04.200

erect
semi-erect

intermediar

semietalat

etalat

Frunza: portul
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6.2.4. Plante furajere

Iarba câmpului - Agrostis spp. (Agrostis canina L.,  Agrostis gigantea Roth., Agrostis  
stolonifera L., Agrostis tenuis Sibth.)

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
În toamnă, în anul semănatului 4 Frunza: culoarea

5 Frunza: lăţimea
La sfârşit 8 Epoca înspicatului

Observaţii secundare
În toamnă, în anul semănatului 2 Planta: portul

3 Planta: lăţime
6 Tendinţa de a forma inflorescenţe

În anul II 7 Timpul începutului de creştere în 
primăvară

La sfârşit (la vârf) 9 Frunza steag: lungime
10 Frunza steag: lăţime

La sfârşitul înfloritului 11 Tulpina: lungimea celui mai lung 
lăstar inclusiv inflorescenţa

13 Inflorescenţa: lungimea (ca la pct. 
11)

Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/30/6 din 12.10.1990

Planta: portul

            1                                                3                                                    5   
         erect                                     semierect                                         mijlociu 

7 9
                      semietalat                                              etalat
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Ghizdei – Lotus corniculatus L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare şi
secundare

Plantulă 1 Ploidia
La înflorit 3 Frunza: densitatea perişorilor

4 Frunza: intensitatea culorii verzi
5 Planta: portul
6 Planta: grosimea
7 Planta: înălţimea naturală la începutul 

înfloritului
8 Planta: epoca de început a înfloritului
9 Floarea: culoarea corolei

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare şi
secundare

11 Frunza: lungimea foliolei centrale
12 Frunza: lăţimea foliolei centrale
13 Tulpina: lungimea celei mai lungi tulpini 

(la sfârşitul creşterii)
La maturitate - Păstaia: numărul pe inflorescenţă

Păstaia: lungimea
Sămânţa 14 Sămânţa: masa a 1000 de boabe

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/193/1 din 09.04.2008

Golomăţ – Dactylis glomerata L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La înflorit în anul II 5 Planta: epoca înfloritului (după 

vernalizare)
6 Planta: portul la înspicat
9 Inflorescenţa: lungimea (la înflorirea 

deplină)
10 Frunza steag: lungimea (frunza 

steag a tulpinii reprezentative la 
sfârşitul creşterii)

11 Frunza steag: lăţimea (aceeaşi 
frunză folosită la pct. 8)
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Observaţii secundare
În toamnă, în anul semănatului 3 Planta: tendinţa de a forma 

inflorescenţe (fără vernalizare)
4 Frunza: intensitatea culorii verzi 

(după vernalizare)
7 Tulpina: lungimea celei mai lungi 

tulpini inclusiv inflorescenţa (la 
sfârşitul creşterii)

8 Tulpina: lungimea celui mai de sus 
internod

Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/31/8 din 17.04.2002

Lucernă – Medicago sativa L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La înflorit 5 Floarea: epoca înfloritului

6 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori 
albastre violet foarte închis

7 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori 
marmorate

8 Floarea: frecvenţa plantelor cu flori 
crem, albe sau galbene

După cosire 10 Planta: înălţimea naturală la 3 
săptămâni după prima coasă

11 Planta: înălţimea naturală la 3 
săptămâni după a doua coasă

12 Planta: înălţimea naturală la 3 
săptămâni după a treia coasă

            1                                                3                                                    5   
         erect                                     semierect                                         mijlociu 

7                                                  9
                      semietalat                                              etalat

Planta: portul

53



Observaţii secundare
La înflorit 9 Tulpina: lungimea tulpinii celei mai 

lungi (inclusiv inflorescenţa)

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/6/5 din 06.04.2005

Mazăre furajeră – Pisum sativum L. (partim.)

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Înainte de înflorit 11 Tulpina: fasciaţia

16 Foliaj: culoarea
19 Frunza: foliole
33 Stipela: pătarea
30 Stipela: pruina pe faţa superioară

La înflorit 36 Epoca de înflorire
38 Numai soiuri cu antocian

Floarea: pigmentaţia antocianică a 
aripioarelor

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
39 Numai soiuri cu floarea purpurie roşcat

Floarea: intensitatea coloraţiei roşii 
purpurii a urechiuşei

41 Numai soiuri fără antocian
Floarea: culoarea stindardului

Observaţii secundare
Înainte de înflorit 10 Planta: înălţimea

13 Tulpina: numărul de noduri până la 
primul nod fertil inclusiv

17 Foliaj: intensitatea culorii
22 Foliola: mărimea
31 Stipela: lungimea
32 Stipela: lăţimea

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

La înflorit 37 Numai pentru soiurile nefasciate
Planta: numărul maxim de flori pe nod

43 Floarea: forma bazei stindardului
44 Floarea: intensitatea ondulaţiei 

stindardului
În stadiul de păstaie verde 12 Tulpina: lungimea

48 Păstaia: lungimea (la al 2-lea nod 
florifer)

50 Păstaia: strat pergamentos
53 Păstaia: tipul de curbură
55 Păstaia: culoarea
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60 Păstaia: numărul de ovule
La maturitatea completă 1 Sămânţa: forma

3 Sămânţa: culoarea cotiledoanelor
7 Sămânţa: culoarea tegumentului

65 Sămânţa: greutatea

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/7/9 + Corr. din 04.11.1994 şi 18.10.1996

Frunza: dentiţiei

            1                              3                                  5                                  7                                 9
   foarte slabă                  slabă                           medie                        puternică                        foarte  
                                                                                                                                                 puternică 

Frunza: densitatea maximă a pătării

            1                              3                                  5                                  7                                 9
   foarte rară                      rară                            medie                          densă                        foarte  
                                                                                                                                                 densă 

            1                              3                                  5                                  7                                 9
   foarte slabă                  slabă                           medie                        puternică                        foarte  
                                                                                                                                                 puternică        

Floarea: forma bazei stindardului
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Păiuş de livezi – Festuca pratensis Hudson
Păiuş înalt – Festuca arundinacea Schreber

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul 

Observaţii primare
În anul II la înspicat 4 Frunza: intensitatea culorii verzi în 

timpul creşterii vegetative
8 Planta: epoca înspicatului
9 Planta: portul la înspicat

10 Planta: înălţimea naturală
La 2 săptămâni după înspicat 12 Frunza steag: lăţimea 

14 Frunza steag: lungimea (la o tulpină 
reprezentativă)

Observaţii secundare
În toamnă, în anul semănatului 2 Numai pentru F. pr.

Planta: portul
În anul semănatului 5 Numai pentru F. pr.

Planta: lungimea la sfârşitul 
perioadei de creştere (înainte de 
vernalizare)

11 Tulpina: lungimea celei mai lungi 
tulpini (inclusiv inflorescenţa la 
sfârşitul creşterii)

13 Inflorescenţa: lungimea (la sfârşitul 
creşterii)

Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/39/8 din 17.04.2002

Păiuş roşu – Festuca rubra L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul 

Păstaia: strat pergamentos

1                                                2                                                                    3      
       absent                                      parţial prezent                                                  total prezent
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Observaţii primare
În anul II în timpul înspicatului 9 Planta: dezvoltarea rizomilor

10 Planta: epoca înspicatului
11 Tulpina: înălţimea naturală la 

înspicat, exclusiv frunza steag
12 Frunza steag: lungimea
13 Frunza steag: lăţimea
15 Planta: lungimea tulpinei celei mai 

lungi (incluzând inflorescenţa)
17 Inflorescenţa: lungimea 
18 Inflorescenţa: coloraţia antocianică a 

paniculului
Observaţii secundare

În vară, în anul semănatului 2 Teaca frunzei: pigmentaţia 
antocianică

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul 

Observaţii secundare
Toamna, în anul semănatului 3 Planta: înălţimea naturală

4 Planta: portul
5 Frunza: lungimea
6 Frunza: lăţimea
7 Frunza: intensitatea culorii verzi
8 Frunza: glaucozitatea

Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/67/5 din 05.04.2006

Pir crestat – Agropyron cristatum  (L.) Gaertn.

Stadiul de examinare Nr. Ghid 
naţional Caracterul

Observaţii primare
În al II-lea an primăvara, la 4 - Planta: portul în timpul lăstăririi
săptămâni după începutul vegetaţiei - Frunza: culoarea 

            1                                                3                                                    5   
         erect                                     semierect                                         mijlociu 

7                                                       9
                      semietalat                                              etalat

Planta: portul
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La înspicat - Inflorescenţa: lungimea spicului
Înainte de maturitate - Planta: înălţimea

- Tulpina: pilozitatea
- Frunza: portul
- Frunza: lungimea
- Frunza: lăţimea
- Frunza: pilozitatea
- Frunza: glaucescenţa

La maturitate - Sămânţa: pilozitatea
- Sămânţa: mărimea
- Sămânţa: forma
- Sămânţa: perozitatea

Observaţii secundare
Toamna, în anul semănatului - Planta: portul lăstailor

- Planta: vigoarea
- Planta: densitatea
- Planta: tendinţa de a înflori

Stadiul de examinare Nr. Ghid 
naţional Caracterul

Observaţii secundare
Frunza: portul

- Frunza: culoarea
La înflorit - Inflorescenţa: unghiul spiculeţului 

cu rahisul 
- Inflorescenţa: pilozitatea

Plantulă - Ploidia: număr

Referinţa Ghid naţional: GN/6 din 02.04.2008

Raigras peren – Lolium perenne L.
Raigras italian – Lolium multiflorum Lam.
Raigras hibrid – Lolium boucheanum Kunth (Lolium x hybridum Hausskn)
Raigras hibrid – Lolium x hybridum Hausskn

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La începutul înspicatului 5 Frunza: intensitatea culorii verzi

7 Planta: portul în stadiul vegetativ 
(după vernalizare)

8 Planta: înălţimea (după vernalizare)
11 Planta: epoca înspicatului (după 

vernalizare)
14 Frunza steag: lungimea
15 Frunza steag: lăţimea
17 Tulpina: lungimea celui mai lung 

lăstar inclusiv inflorescenţa (la 
sfârşitul creşterii)

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii secundare
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La începutul înspicatului în anul 
semănatului

9 Numai pentru L. m.
Planta: epoca înspicatului

19 Inflorescenţa: lungimea
Plantulă 1 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/4/8 din 05.04.2006

Sparcetă – Onobrychis viciifolia Scop.

Stadiul de examinare Nr. Ghid 
naţional Caracterul

Observaţii primare
Înainte de înflorit 1 Planta:  înălţimea  plantulelor  la  12 

săptămâni
2 Planta: portul
- Planta: cercuire
4 Frunza:  intensitatea  culorii  verde  (în 

anul semănatului)
5 Frunza: mărimea frunzei secundare
6 Frunza: perozitatea (pe faţa inferioară 

a frunzei)
La înflorit 7 Epoca înfloritului

8 Planta: înălţimea 
12 Floarea: culoarea

            1                                                3                                                    5   
         erect                                     semierect                                         mijlociu 

7                                                  9
                      semietalat                                              etalat

Planta: portul
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Observaţii secundare
La maturitate - Sămânţa: conţinutul în tanin

Referinţă Ghid naţional: GN/7 din 02.04.2008

Trifoi alb – Trifolium repens L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
La 1-2 săptămâni după înflorit 5 Planta: proeminenţa marcărilor foliari 

albi
11 Tulpina: grosimea stolonului 
12 Frunza: lungimea peţiolului (a 3-a – 

a 4-a frunză de la vârful stolonului 
cel mai rapid crescut)

13 Frunza: grosimea peţiolului
14 Frunza: lungimea foliolei centrale (a 

3-a – a 4-a frunză de la vârful 
stolonului cel mai rapid crescut)

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
15 Frunza: lăţimea foliolei centrale (ca 

la caracterul 1)
18 Inflorescenţa: lungimea pedunculului
19 Inflorescenţa: grosimea pedunculului
20 Planta: număr de inflorescenţe
21 Inflorescenţa: diametru 

În anul după semănat când 3 
inflorescenţe pe plantă sunt 
înflorite

6 Planta: epoca înfloritului

Observaţii secundare
La începutul creşterii în anul II 4 Limbul frunzei: frecvenţa plantelor cu 

glucoside cianogene

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/38/7 din 09.04.2003

Trifoi roşu – Trifolium pratense L.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Trei capitule pe plantă sunt 11 Epoca înfloritului
înflorite 14 Tulpina: numărul de internoduri

15 Tulpina: densitatea perişorilor
- Floarea: culoarea

Observaţii secundare
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La una – două săptămâni de 13 Tulpina: grosimea
la înflorit 17 Frunza: lungimea foliolei mediane

18 Frunza: lăţimea foliolei mediane
19 Frunza: intensitatea marcărilor foliari 

albi
La maturitate 1 Sămânţa: culoarea tegumentului
Plantulă 2 Ploidia: număr

Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate

                            Document TG/5/7 din 04.04.2001
Gulie furajeră – Brassica napus  L. var. napobrasica (L.)Rchb.

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
Vegetativ 1 Frunza: culoarea verde

2 Frunza: intensitatea glaucozităţii
3 Frunza: tipul
4 Numai pentru soiuri cu funze lobate

Frunza: numărul de lobi
12 Rădăcina: coloraţia predominantă a 

epidermei părţii de deasupra solului

Stadiul de examinare
UPOV

Nr.
caracterului

Caracterul

Observaţii primare
13 Rădăcina: coloraţia antocianică a 

epidermei părţii de deasupra solului
15 Rădăcina: culoarea predominantă a 

epidermei părţii din sol
16 Rădăcina: forma în secţiune 

longitudinală
19 Pseudotulpina: lungimea 

Observaţii secundare
Vegetativ 5 Frunza: lungimea lobului terminal

6 Frunza: lăţimea lobului terminal
9 Frunza: ondulaţia marginei

10 Peţiol: portul 
11 Peţiol: grosimea peţiolului

14.1
14.2

Rădăcina: intensitatea coloraţiei 
antocianice a epidermei părţii de 
deasupra solului

17 Rădăcina: lungimea
18 Rădăcina: diametrul
20 Pseudotulpina: coloraţia antocianică 

între cicatricile peţiolare
21 Rădăcina: culoarea miezului
22 Rădăcina: intensitatea culorii 

galbene a miezului
Referinţă UPOV: Ghiduri pentru conducerea examinărilor caracterelor de distinctivitate,
                            uniformitate şi stabilitate
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                            Document TG/89/6 Rev. din 04.04.2001 şi 01.04.2009

Frunza: tipul
1                                                         2

             întreagă                                                     lobată

Planta: portul

        1               2                               3                                 4                                      5
    erect      erect spre                  semierect                semierect spre                    orizontal
                  semierect                                                     orizontal

        1                               2                             3                                 4                                5
    eliptic                      circulară                 obovată                       pătrată                   rectangulară
transversală      

4. Frunza: numărul de lobi (se observă numai pe 
o parte a nervurii principale, excluzând lobul 
terminal)

5. Frunza: lungimea lobului terminal

6. Frunza: lăţimea lobului terminal

7. Frunza: lungimea

8. Frunza: lăţimea

Rădăcina: forma în secţiune longitudinală

62



63


	                                                           		     Fax: 021/3184408
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/3/11, CPVO-TP 003/4)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV-TG/120/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/19/10, CPVO-TP 019/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/19/10, CPVO-TP 019/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/121/3, CPVO-TP 121/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/16/8, CPVO-TP 016/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/2/6, CPVO-TP 002/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP/007/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV - TG/80/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP/143/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/81/6, CPVO-TP 081/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului naţional)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV - TG/134/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG/36/6, CPVO-TP 057/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV-TG 093/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului naţional)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 023/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului naţional)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV - TG/6/5)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului naţional)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO - TP/007/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/32/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/5/7)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/39/8)
	 
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/39/8)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/67/5)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/4/8)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului naţional)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform protocoalelor UPOV-TG 122/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 183/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului naţional-GN 12)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/194/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV - TG/229/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 184/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV-TG 152/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV-TG 021/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului UPOV-TG 246/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 076/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 061/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 151/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform protocolului CPVO-TP 046/2)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV-TG 190/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV -TG 135/7)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV -TG 14/9)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 56/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 53/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 125/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 15/3)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 53/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 230/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 51/6)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 137/4)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 240/1)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 43/7)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 50/8)
	CARACTERELE  MORFOLOGICE  EXAMINATE
	(conform ghidului UPOV –TG 187/1)
	Ardei
	Fasole
	  *  Nerespectarea uneia din condiţiile prezentate  impune amânarea introducerii în testare  a soiului respectiv.


