
ROMANIA  
 

  MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE 
  ___________________________________________________________ 
 

 

                                        

 

 

O R D I N  nr. 1349 

din 23 decembrie 2005  
 

pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea  
soiurilor de legume  

 
 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,     in baza prevederilor art. 37 
din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, 
comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de 
plante,    avand in vedere necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu Directiva 
Consiliului nr. 2002/55/CE privind comercializarea semintelor de legume publicata in 
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 193 din 20/07/2002 si Regulamentul 
Comisiei nr. 930/2000 din 4 Mai 2000 care stabileste regulile de implementare 
referitoare la  eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole si legume 
publicata in  Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 108 din 05/05/2000  vazand 
referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor privind testarea 
si inregistrarea soiurilor din speciile legumicole  nr.                                 al Institutului 
de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, in temeiul prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul 

 
 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. – (1) Se aproba Regulile privind testarea si inregistrarea soiurilor de 
legume  din prezentul ordin.   

(2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2002/55/CE din 13 iunie 2002 
privind comercializarea semintelor de legume, ultima data amendata prin Directiva 
Comisiei 2003/91/CE din 6 octombrie 2003 si Regulamentul Comisiei nr. 930/2000 din    
4 Mai 2000 stabilind regulile de implementare referitoare la  eligibilitatea denumirii 
soiurilor din speciile de plante agricole si legume, ultima data amendat prin 
Regulamentul Comisiei nr. 1831/2004 din 21 octombrie 2004. 

(3) Acest ordin nu se aplica soiurilor, semintelor sau materialului de inmultire care  
sunt destinate pentru export in tari terte. 

 
 
Art. 2. – (1) Semintele de legume pot sa nu fie certificate, verificate ca samanta 

standard si comercializate in afara de cazul cand soiul este oficial acceptat intr-unul sau 
mai multe state membre. 
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(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) stabileste unul 
sau mai multe cataloage ale soiurilor oficial acceptate pentru certificare, verificare ca 
samanta Standard si comercializare pe teritoriul tarii. Pentru soiurile care au fost testate 
si aprobate pentru inregistrare in Romania este stabilit urmatorul document: Catalogul 
oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, denumit in continuare Catalogul 
oficial. Noile soiuri trebuie sa fie examinate si inregistrate in Registrul soiurilor si in 
Catalogul oficial, in sensul Directivei 2002/55/CE privind speciile de legume, conform cu 
prevederile prezentului ordin, care indeplinesc cerintele precizate in art. 7 alin. (2). 

(3) Catalogul oficial al soiurilor de legume acceptate oficial pentru certificare, 
verificare ca samanta Standard si comercializare poate fi subdivizat in concordanta cu 
soiurile :  

a) a caror samanta poate fi certificata fie ca "samanta Baza" sau                 
"samanta Certificata", sau poate fi verificata ca "samanta Standard" si; 

b) a caror samanta poate sa fie verificata numai ca samanta Standard. 
(4) Orice persoana poate sa consulte catalogul. 
 
Art. 3. – (1) Catalogul comun al soiurilor de legume trebuie sa fie alcatuit pe baza 

cataloagelor nationale ale statelor membre ale Comunitatii (denumite in continuare 
,,state membre’’ si ,,Comunitate’’). Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume 
va fi stabilit, in conformitate cu prevederile art. 16 si 17, pe baza cataloagelor nationale 
ale statelor membre. 

(2) Acceptarea pentru inregistrare a unui soi in catalogul comun sau in catalogul 
unui alt stat  membru este echivalenta cu acceptarea pentru inregistrare in Catalogul 
oficial roman. In acest caz, Romania este exonerata de obligatiile prevazute in art. 7,       
art. 9 alin. (4) si art. 10 alin. (2 - 5). 

 
Art. 4. – (1) Un soi este acceptat pentru inregistrare numai daca este distinct, 

stabil si suficient de uniform. In cazul cicorii industriale, soiul trebuie sa aiba valoare 
agronomica si de utilizare satisfacatoare. Examinarea soiurilor se efectueaza la 
Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor (ISTIS). 

(2) Inscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare 
prezentata in Anexa nr. 1, a unei cereri tip prezentata in Anexa nr. 2 si a chestionarului 
tehnic conform protocoalelor Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri 
(UPOV). Datele limita de inregistrare a cererilor de testare, de transmitere  a semintelor  
si cantitatile de seminte si material de inmultire  necesare pentru testare sunt 
enumerate in Anexa nr. 3. 

(3) In cazul soiurilor modificate genetic in sensul Legii nr. 214/2002, si a 
prevederilor Directivei 2001/18/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 12 
martie 2001privind eliberarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, 
eliberarea deliberata in mediu a soiurilor trebuie sa fie acceptata numai daca s-au luat 
toate masurile adecvate pentru a evita efectele adverse pentru sanatatea umana si 
mediul inconjurator. 

(4) In plus, cand materialul derivat dintr-un soi modificat genetic se foloseste in 
alimentatie in sensul art. 3, sau in furajare in sensul art. 15 al Regulamentului (CE)         
nr. 1829/2003 al Parlamentului european si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
alimentele si furajele modificate genetic, soiul trebuie sa fie inregistrat numai daca este 
aprobat in conformitate cu regulamentul de mai sus. 

(5) In interesul conservarii resurselor genetice ale plantelor asa cum este 
specificat in art 20 alin. (2), se poate pleca de la criteriile de acceptare stabilite la alin. 
(1) lit. a), pana cand conditii specifice sunt stabilite in conformitate cu procedurile 
Comunitatii. 
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Art. 5. – (1) Un soi trebuie sa fie privit ca distinct daca, oricare ar fi originea 
artificiala sau naturala a variatiei initiale din care a rezultat, este in mod clar distinct, prin  
una sau mai multe caracteristici importante de oricare alt soi cunoscut in Comunitate. 
Caracterele trebuie sa fie capabile de a fi precis recunoscute si precis definite. 

(2) Un soi cunoscut in Comunitate trebuie sa fie oricare soi, care la data cand 
cererea pentru acceptare a soiului  pentru evaluare, depusa in timp util, in afara de 
cazul in care conditiile nu mai sunt indeplinite in toate statele membre in chestiune, 
inainte ca decizia privind cererea pentru acceptarea soiului pentru evaluare sa fie luata, 
este: 

- fie inregistrat in Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume sau in 
Catalogul comun al speciilor de plante agricole, sau ;  

- fara sa fie inregistrat intr-unul din aceste cataloage a fost acceptat sau propus 
pentru acceptare in statul membru in chestiune sau in alt stat membru, fie pentru 
certificare si comercializare, fie pentru certificare pentru alte tari, fie pentru verificare ca 
samanta Standard.  

 (3) Un soi se considera stabil daca, dupa inmultiri sau multiplicari succesive sau 
la sfarsitul fiecarui ciclu (unde amelioratorul a definit un ciclu specific de inmultire sau 
multiplicare), caracterele lui esentiale raman la fel ca in descrierea initiala. 

(4) Un soi trebuie  privit ca fiind suficient de uniform daca, in afara de foarte 
putine aberatii, plantele din care este compus sunt, tinand cont de proprietatile distincte 
ale sistemelor de reproducere ale plantelor, similare sau genetic identice in ceea ce 
priveste caracteristicile, luate ca un intreg, care sunt luate in considerare pentru acest 
scop. 

 
Art. 6. Statele membre trebuie sa se asigure ca soiurile care provin din alte state 

membre sunt supuse unor cerinte similare, in special cu privire la procedura de 
acceptare, ca si soiurile nationale. 

 
Art. 7. – (1) Inregistrarea soiurilor se bazeaza pe rezultatele examinarilor oficiale, 

in special teste de camp, acoperind un numar suficient de caracteristici pentru ca soiul 
sa fie descris. Metodele folosite pentru determinarea caracteristicilor trebuie sa fie 
exacte si sigure. In contextul stabilirii distinctivitatii, testarile din camp trebuie sa includa 
cel putin soiurile de comparatie disponibile, care sunt soiuri cunoscute in Comunitate in 
sensul art. 5 alin. (1). In scopul aplicarii art. 9, trebuie incluse alte soiuri de comparatie 
disponibile. In cazul soiurilor a caror samanta nu poate fi verificata exceptie  ca samanta 
standard, rezultatele examinarilor neoficiale si cunostintele capatate din experienta  
practica in timpul cultivarii pot fi luate in consideratie in legatura cu rezultatele unei 
examinari oficiale. Se poate recomanda ca, incepand cu anumite date precise, in 
conformitate cu procedura Comunitatii, soiurile anumitor specii de legume sa nu mai fie 
acceptate cu exceptia celor care se bazeaza pe testele oficiale. 

(2) Metodologia experimentala ce se aplica in testare este stabilita de catre 
ISTIS, in conformitate cu procedurile Comunitatii, tinand seama de stadiul cunostintelor 
stiintifice si tehnice, dupa cum urmeaza : 

a) minimum de caractere care trebuie luate in considerare la efectuarea 
examinarii pentru diferitele specii; 

b) cerintele minime privind efectuarea examinarii; 
c) literele (d – i) transpun prevederile Directivelor Comisiei 2003/91/CE din 6 

octombrie 2003 precizand implementarea masurilor in scopul art. 7 al Directivei 
Consiliului 2002/55/CE cu privire la caracterele minime care trebuie avute in vedere in  
examinare si conditiile minime pentru examinarea anumitor soiuri din speciile de 
legume; 

d) cu privire la distinctivitate, stabilitate si uniformitate : 
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(i) speciile enumerate in Anexa nr. 4 trebuie sa indeplineasca conditiile 
stabilite de "Protocoalele privind testele de distinctivitate, uniformitate si 
stabilitate" ale Consiliului Administrativ al Oficiului Comunitar al Soiurilor de 
Plante (CPVO), enumerate in aceasta anexa ; 

(ii) speciile enumerate in Anexa nr. 5 trebuie sa fie conforme cu ghidurile 
pentru testare destinate testelor de distinctivitate, uniformitate si stabilitate ale 
Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), 
enumerate in aceasta anexa; 
e) toate caracterele soiurilor in sensul lit. d) pct. (i), si toate caracterele marcate 

prin un asterisc (*) in ghidurile pentru testare la care se refera lit. d) pct. (ii) trebuie sa fie 
examinate, cu conditia ca observatia unui caracter sa nu fie imposibil de redat din cauza 
expresiei unui alt caracter si ca expresia unui caracter sa nu fie impiedicata sa se 
manifeste de catre conditiile de mediu in care are loc testarea.; 

f) pentru speciile enumerate in anexele nr. 4 si 5, cerintele minime aplicabile in 
organizarea testelor in camp, care sunt stabilite in ghidurile pentru testare vizate in 
aceste anexe, sunt indeplinite in timpul examinarilor. Speciile care nu sunt mentionate 
in aceste anexe se examineaza conform protocoalelor (ghidurilor) stabilite prin norme 
interne. Observatiile efectuate in centrele pentru testarea soiurilor se consemneaza in 
fise de observatii care  se transmit la ISTIS la termenele stabilite in Anexa nr. 6;  

g) in cazurile in care, la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, soiurile nu au 
fost admise pentru includere in Catalogul comun sau in Catalogul oficial al soiurilor de 
plante de cultura si atunci cand examinarile oficiale au inceput inainte de aceasta data, 
in acord cu prevederile fie ale: 

(i) Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84 din 3 
februarie 2003 privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante de cultura, care 
transpune prevederile directivei 72/168/EEC;  

(ii) ghidurile CPVO enumerate in Anexa nr. 4 sau ghidurilor UPOV 
enumerate in Anexa nr. 5, in functie de specie,  
soiurile respective sunt considerate ca indeplinesc cerintele prezentului ordin. 
h) prevederile de la lit. g) se aplica numai in cazurile in care examinarile duc la 

concluzia ca soiurile sunt  conforme cu prevederile stabilite fie prin: 
(i) Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84 din 3 

februarie 2003  privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante de cultura;  
(ii) ghidurile CPVO enumerate in Anexa nr. 4 sau ghidurile UPOV 

enumerate in Anexa nr. 5, in functie de specie. 
i) statele membre trebuie sa comunice Comisiei textul prevederilor principale ale 

legii nationale pe care o adopta in domeniul acoperit de Directiva 2003/91/CE. 
 (3) In cazul in care examinarea componentelor genealogice este necesara pentru 
a studia hibrizii si soiurile sintetice, autoritatea oficiala are obligatia sa asigure 
confidentialitatea rezultatelor examinarii si descrierilor componentelor genealogice, 
daca amelioratorul o cere. 
 (4) a) In cazul unui soi modificat genetic menţionat in art. 4 alin. (5), se face o 
evaluare a riscului de mediu echivalenta cu cea prevazuta in Legea nr. 214/2002, si in 
Directiva 2001/18/CE a Parlamentului european si a Consiliului din 12 martie 2001 
privind eliberarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, care abroga 
Directiva Consiliului 90/220/CEE;  

b) procedurile destinate sa asigure echivalenta evaluarii specifice a riscului si a 
altor cerinte relevante, in particular acelea care privesc managementul riscurilor, 
etichetarea si orice monitorizare ceruta, informarea publicului si o clauza de siguranta, 
cu cele prevazute in Directiva 2001/18/CE, vor fi  introduse la propunerea comisiei 
printr-un Regulement al Parlamentului european si al Consiliului. Pana la intrarea in 
vigoare a acestui act normativ, soiurile modificate genetic nu sunt admise in Catalogul 
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oficial decat dupa ce au fost admise pentru comercializare in conformitate cu Legea 
nr.214/2002 si Directiva 2001/18/CE; 

c) Art. 13-24 ale Directivei 2001/18/CEE nu se mai aplica soiurilor modificate 
genetic dupa intrarea in vigoare a regulamentului mentionat la lit. b); 

d) Modalitatile tehnice si stiintifice de implementare a evaluarii riscului de mediu  
trebuie sa fie adoptate in conformitate cu procedurile Comunitatii. 

(5) Statele membre trebuie sa se asigure ca un soi care se intentioneaza sa fie 
folosit in alimentatie sau furajare definit in art. 2 si 3 ale Regulamentului (CE)                 
nr. 178/2002 al Parlamentului european si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 formuland 
principiile generale si cerintele legislatiei alimentatiei, stabilind Autoritatea de Securitate 
Europeana a Alimentatiei si formuland procedurile in materie de securitatea alimentelor, 
este acceptat numai daca a fost autorizat de o legislatie relevanta. Soiurile modificate 
genetic care se intentioneaza sa fie folosite in alimentatie sau furajare sunt admise 
pentru testare numai daca solicitantul va furniza autorizatia pentru eliberare deliberata 
in mediu, emisa in conformitate cu Legea 214/2002 art. 25 alin. (6). 

 
Art. 8. In cererea de inscriere a unui soi pentru testare se va mentiona informatia 

privind inregistrarea lui intr-un alt stat membru sau daca s-a  depus  cerere de  inscriere  
la  testare intr-un alt stat membru, in care si cand a fost acceptata. 

 
Art. 9. – (1) Autoritatea oficiala se va ocupa de publicarea oficiala a catalogului 

soiurilor acceptate pe teritoriul tarii. Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din 
Romania se elaboreaza de catre ISTIS, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, 
padurilor si dezvoltarii rurale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei                
(Anexa nr. 7 art. 6). In catalog sunt inregistrate numele persoanei sau institutiei 
responsabile pentru mentinerea soiului. Cand mai multe persoane sunt responsabile 
pentru mentinerea unui soi, nu este necesar sa se publice numele lor. Daca numele nu 
sunt publicate, in catalog trebuie sa se indice autoritatea  care detine lista numelor 
persoanelor responsabile pentru mentinerea soiului. 

(2) Autoritatea oficiala trebuie sa se asigure, atat cat este posibil, ca in momentul 
inregistrarii ca soiul este cunoscut sub acelasi nume in toate statele membre. Daca se 
cunoaste ca o samanta sau un material de inmultire al unui soi sunt comercializate         
intr-o alta tara sub alt nume, acel nume trebuie de asemenea indicat in catalog. In cazul 
soiurilor care sunt  derivate din alte soiuri a caror inregistrare oficiala a fost stabilita in 
conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (3) si care au fost inregistrate intr-unul sau mai 
multe state membre, ca urmare a masurilor oficiale prevazute in aceasta prevedere, 
poate sa se decida, in conformitate cu procedura Comunitatii ca inregistrarea in toate 
statele membre este asigurata cand soiurile poarta nume stabilite prin aceleasi 
proceduri si respecta aceleasi principii.  

(3) a)Luand in considerare informatiile disponibile, trebuie sa se asigure ca un soi 
care nu se distinge in mod clar: 

i) de un soi inregistrat in prealabil in catalog sau in alt stat membru, sau 
ii) de un alt soi care a fost evaluat privind distinctivitatea, stabilitatea si uniformi-

tatea in conformitate cu regulile corespunzatoare din Directiva 2002/55/CE, totusi fara 
sa fie un soi cunoscut in Comunitate in sensul art. 5 alin. (1), poarta numele acelui soi in 
cazurile de la pct.i) si ii).  

b) Prevederile de la lit.a) nu se aplica daca acest nume poate sa induca in eroare 
sau sa creeze confuzie cu privire la soiul in cauza, sau daca respectand toate 
prevederile din statul membru in cauza, care guverneaza denumirea soiurilor, alte fapte 
impiedica  utilizarea lui sau daca drepturile unei parti terte impiedica utilizarea  libera a 
acestui  nume in legatura cu soiul in cauza. 
 (4) Statele membre redacteaza, pentru fiecare soi inregistrat, un dosar (fisa) 
continand o descriere a soiului si un rezumat clar al tuturor factorilor care au stat la 



 6 

baza inregistrarii acestuia. Documentatia tehnica va cuprinde, caracterizarea 
morfologica, caracterele fiziologice si insusirile de calitate, in functie de specie. 
Descrierea soiurilor se refera la plantele produse direct din samanta din categoria 
„samanta Certificata" sau din categoria  "samanta Standard", conform prevederilor din 
Anexa nr. 7. 

(5) In Catalogul oficial, soiurile modificate genetic inregistrate au indicata clar 
mentiunea "soiuri modificate genetic". Autoritatea oficiala de certificare trebuie sa 
asigure in plus ca orice persoana care comercializeaza acest fel de soi va indica clar in 
catalogul sau de vanzari ca este un soi modificat genetic. 

(6) In ceea ce priveste eligibilitatea denumirii unui soi, se aplica art. 63 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/94 din 27 iulie 1994  privind regimul de protectie 
comunitara a soiurilor de plante. Regulile de implementare detaliate referitoare la 
eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole si legume se aplica in 
conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 930/2000, amendat de Regulamentul 
Comisiei (CE) 1831/2004, transpus in Anexa nr. 8. 

 
Art. 10. – (1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru inregistrarea unui 

soi, orice intrare in Catalogul oficial si, de asemenea, orice amendament in plus trebuie 
sa fie notificate imediat altor state membre si  Comisiei. 

(2) Statele membre trebuie sa trimita pentru fiecare soi nou inregistrat autoritatilor 
din alte state membre si Comisiei o descriere concisa a caracteristicilor care au fost 
notate ca rezultat al procedurii de inregistrare. La cerere, trebuie sa comunice, de 
asemenea, o descriere a caracteristicilor speciale care fac ca un soi sa fie distinct fata 
de alte soiuri similare. 

(3) ISTIS trebuie  sa puna la dispozitia autoritatilor din statele membre si 
Comisiei documentatiile tehnice, la care se refera art. 9 alin. (4), despre soiurile care au 
fost inregistrate sau care au fost respinse de la acceptare. Informatiile schimbate cu 
privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidentiale. 

(4) Documentatia de inregistrare a unui soi este disponibila pentru folosire 
personala si exclusiva a oricarei persoane cu interes legitim. Aceste prevederi nu se 
aplica cand informatia trebuie, conform art. 7 alin. (3), tratata ca fiind confidentiala. 

(5) Cand inregistrarea unui soi este refuzata sau revocata, rezultatele 
examinarilor vor fi puse la dispozitia persoanei afectate de aceasta decizie. 

 
Art. 11. – (1) Soiurile inregistrate trebuie mentinute conform cu practicile 

acceptate pentru mentinerea soiului. 
(2) Se verifica tot timpul mentinerea din inregistrarile tinute de persoana sau 

persoanele responsabile pentru soi. Aceste inregistrari trebuie sa cuprinda productia din 
toate generatiile anterioare semintei Baza. 

 (3) Esantioanele pentru verificare se solicita de la persoana responsabila pentru 
soi. Asemenea esantioane pot, daca este necesar, sa fie luate pe cale oficiala.                 
Aceste esantioane se examineaza la ISTIS prin comparatie cu esantioanele etalon la 
care se refera art.7 din Anexa nr.7. 

(4) Atunci cand mentinerea este efectuata intr-un stat membru altul decat cel in 
care soiul a fost inregistrat statele membre implicate trebuie sa asigure unul altuia 
asistenta administrativa in ceea ce priveste verificarea. 

(5) La ISTIS se efectueaza testele privind verificarea autenticitatii si puritatii 
varietale a soiurilor multiplicate. 

 
Art. 12. – (1) Inregistrarea este valabila si soiurile se mentin in Catalogul oficial 

pana la sfarsitul celui de-al zecelea an calendaristic dupa inregistrare.  
(2) Inregistrarea unui soi  poate fi reinnoita la un interval de timp dat daca, este 

inca cultivat la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este inca distinct, stabil 
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si suficient de uniform sau daca trebuie mentinut in interesul conservarii resurselor 
genetice ale plantelor sau daca sunt satisfacute criteriile stabilite in art. 20 alin. (2) si 
(3). Retestarea soiurilor inainte de reinscriere este obligatorie pentru a determina daca 
soiurile sunt inca distincte, stabile si suficient de uniforme, pastrandu-si aceleasi 
caractere ca in momentul inregistrarii, exceptand cazul conservarii resurselor genetice 
ale plantelor, in sensul art. 20 alin. (2). Cererile de reinscriere si semintele necesare 
retestarii trebuie depuse cu doi ani inaintea termenului de expirare a inregistrarii, 
exceptie facand soiurile in conservare. 

(3) Perioada de valabilitate a inregistrarii este extinsa provizoriu pana ce este 
luata decizia privind cererea de reinscriere. 

 
Art. 13. – (1) ISTIS trebuie sa se asigure ca nu apar indoieli dupa inregistrarea 

soiului privind aprecierea distinctivitatii sau a numelui lui care  in timpul acceptarii au 
fost  clarificate. 

(2) Cand dupa acceptarea soiului, s-a stabilit ca, in sensul art. 5 conditia privind 
distinctivitatea lui nu a fost indeplinita la momentul inregistrarii, inregistrarea trebuie sa 
fie inlocuita cu o alta decizie sau, unde este cazul, sa fie revocata, in conformitate cu 
acest ordin. Prin aceasta alta decizie de inregistrare, soiul trebuie, ca efect al datei 
initiale de inregistrare sa nu fie privit ca un soi cunoscut in Comunitate, in intelesul          
art. 5 alin. (1). 

(3) In cazul in care, dupa inregistrarea unui soi, numele sau in sensul art. 9 nu 
este corespunzator, el trebuie adaptat in asa fel incat sa se conformeze Directivei 
2002/55/CE. Noul nume se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si 
dezvoltarii rurale. Numele anterior poate fi folosit ca nume aditional. Masuri de aplicare 
detaliate prin care numele anterior sa poata fi folosit ca nume aditional pot fi prevazute 
in conformitate cu procedura Comunitatii.   

(4) In conformitate cu procedurile Comunitatii, pot fi stabilite reguli pentru 
aplicarea alin. (1) si (2). 

 
Art. 14. – (1) Inregistrarea unui soi din Catalogul oficial trebuie sa fie revocata 

daca : 
 a) se dovedeste la examinare, ca soiul nu mai este distinct, stabil si suficient de 
uniform, insusiri care au fost luate in considerare la inregistrarea lui in Catalogul oficial; 

b) la cererea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru soi, in afara 
cazului in care mentinerea soiului este asigurata. 
 (2) Soiurile se radiaza din Catalogul oficial daca: 

a) legislatia, regulamentele si prevederile administrative adoptate in conformitate 
cu Directiva 2002/55/CE nu sunt respectate; 

b) in perioada cererii pentru inregistrare sau in timpul examinarii, au fost furnizate 
elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza carora s-a inregistrat soiul. 

 
Art. 15. – (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial daca inregistrarea soiului a 

fost revocata sau daca perioada de valabilitate a inregistrarii a expirat. Soiurile din 
Catalogul oficial inregistrate anterior care nu indeplinesc prevederile Directivei 
2002/55/CE sau ale prezentului ordin trebuie sa fie retestate pentru a verifica daca 
indeplinesc aceste prevederi. Daca retestarea nu este facuta soiurile vor fi radiate. 
 (2) a) Autoritatea oficiala de certificare poate, in ceea ce priveste teritoriul 
Romaniei, sa permita certificarea, verificarea ca samanta Standard si comercializarea 
semintei pentru o perioada pana la 30 iunie al anului al treilea de la radiere. 

b) Pentru soiurile care au figurat conform art. 17 alin. (1), in Catalogul comun al 
soiurilor la care se refera art. 18, termenul care expira ultimul dintre termenele de 
admitere acordate de diferitele state membre in temeiul prevazut la lit. a), se aplica la 
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comercializare in toate statele Comunitatii, in masura in care semintele din soiul in 
cauza nu au fost supuse nici unei restrictii de comercializare in ceea ce priveste soiul. 

 
Art.16. – (1) Ca efect al publicarii la care se refera art. 17, samanta soiurilor 

inregistrate in conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/CE sau in conformitate cu 
principiile care corespund Directivei 2002/55/CE nu este subiectul nici unei restrictii de 
comercializare relativ la soi. 

(2) Un stat membru poate fi autorizat, pe baza unei cereri care trebuie solutionata 
conform procedurii Comunitatii in cazul soiurilor modificate genetic, sa interzica pe 
teritoriul sau sau pe o parte din teritoriul sau utilizarea soiului, sau sa stabileasca 
conditii adecvate pentru cultivarea soiului si, in cazurile mentionate la lit. b) din acest 
alineat, inclusiv conditiile de utilizare pentru produsele obtinute din cultivarea acestui 
soi: 

a)  cand se stabileste ca, din punct de  vedere al sanatatii plantelor cultivarea 
soiului poate fi daunatoare, cultivarii altor soiuri sau specii; sau 
 b) daca exista motive intemeiate, altele decat cele care deja au fost mentionate 
sau care au putut fi mentionate in cursul procedurii prevazute in art. 10 alin. (2), pentru 
a se considera ca soiul prezinta un risc pentru sanatatea oamenilor sau pentru mediul 
inconjurator. 

 
Art. 17. – (1) Pe baza informatiilor furnizate de statele membre si pe masura ce 

acestea ii parvin, Comisia va publica in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene, seria 
C, sub denumirea de „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole”, o lista a tuturor 
soiurilor ale caror seminte si material de inmultire, in temeiul art. 16, nu sunt supuse nici 
unei restrictii de comercializare in ceea ce priveste soiul si, de asemenea, informatiile 
primite prevazute in art. 9 alin. (1) privind persoana sau persoanele responsabile pentru 
mentinerea soiului. Publicatia indica statele membre care au beneficiat de o autorizare 
in conformitate cu art. 16 alin. (2) sau art. 18. 

(2) Publicatia cuprinde lista acelor soiuri pentru care o perioada de 
comercializare este aplicata in conformitate cu lit. b) din art. 15 alin. (2). Aceasta lista 
indica durata perioadei si, daca este cazul, statele membre pentru care nu se aplica. 
Publicatia trebuie sa indice in mod clar soiurile care au fost modificate genetic. 

 
Art. 18. Daca se constata ca, in oricare stat membru cultivarea unui soi inscris in 

Catalogul comun al soiurilor de plante poate sa dauneze din punct de vedere fitosanitar 
cultivarii altor soiuri sau specii, sau prezinta risc pentru mediu sau pentru sanatatea 
umana, acel stat membru poate la cerere sa fie autorizat, in conformitate cu procedura 
Comunitatii in cazul organismelor modificate genetic, sa interzica comercializarea 
semintei sau materialului de inmultire din acest soi pe intregul sau teritoriu sau pe o 
parte din acesta. In cazul unui pericol iminent de raspandire a unor organisme 
daunatoare, sau al unui pericol iminent pentru sanatatea oamenilor sau pentru mediu, 
aceasta interdictie poate fi impusa de statul membru din momentul depunerii cererii sale 
pana in momentul cand decizia definitiva a fost luata. Aceasta decizie trebuie luata in 
termen de trei luni in conformitate cu procedura Comunitatii in cazul soiurilor modificate 
genetic.  

 
Art. 19. Cand un soi a incetat sa fie inregistrat intr-un stat membru care l-a 

acceptat initial, unul sau mai multe state membre pot mentine inregistrarea acestui soi 
daca continua sa indeplineasca conditiile necesare inregistrarii pe teritoriul lor si are 
asigurata mentinerea. 
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Art. 20 – (1) In conformitate cu procedura Comunitatii, se pot stabili conditii 
speciale, pentru a tine cont de evolutiile in ceea ce priveste conditiile in care pot fi 
comercializate semintele tratate chimic.  

(2) In conformitate cu procedura Comunitatii se pot stabili conditii speciale, tinand  
cont de evolutiiile in ceea ce priveste conservarea ,,in situ’’ si utilizarea durabila a 
resurselor genetice ale plantelor prin cultivarea si comercializarea semintelor din: 

a) populatii locale si soiuri care au fost cultivate, in mod traditional, in localitati si 
regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetica, fara a se aduce atingere 
dispozitiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1467/94 din 20 iunie 1994 privind 
conservarea, caracterizarea, colectarea si utilizarea resurselor genetice in agricultura; 

b) soiuri lipsite de valoare intrinseca pentru comercializarea productiei dar care 
pot fi cultivate in conditii speciale. 

(3) Conditiile specifice la care se refera alin. (2) trebuie sa includa in special 
urmatoarele puncte: 

a) in cazul prevazut la alin. (2) lit. (a), populatiile locale si soiurile trebuie sa fie 
acceptate in conformitate cu prevederile prezentei Directive 2002/55/CE. In special, 
sunt luate in considerare rezultatele testelor neoficiale si cunostintele acumulate din 
experienta practica din timpul cultivarii, inmultirii si utilizarii, precum si descrierile 
detaliate ale soiurilor si denumirile lor relevante notificate autoritatii oficiale implicate si 
care trebuie sa rezulte ca exceptii de la cerintele examinarii oficiale. Din momentul 
acceptarii, o astfel de populatie locala sau soi poarta mentiunea   „soi in conservare” in 
Catalogul oficial; 

b) in cazul prevazut la alin. (2) lit. (a) şi (b), restrictii cantitative adecvate. 
 
Art.21.-(1) Autoritatea oficiala de certificare poate autoriza producatorii stabiliti pe 

teritoriul Romaniei pentru a comercializa seminte ale amelioratorului sau 
reprezentantului sau in Romania, pentru o perioda limitata, apartinand unui soi pentru 
care s-a depus o cerere de inscriere intr-un catalog national al soiurilor de specii de 
plante agricole in cel putin un stat membru si pentru care informatiile tehnice specifice 
au fost depuse. 

(2) Conditiile  in  care statele membre pot  acorda autorizatiile prevazute  la alin. 
(1), stabilite in conformitate cu procedurile Comunitatii, in particular cu privire la 
obtinerea datelor, felul datelor, pastrarea si numele soiului si etichetarea ambalajelor, se 
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale in conformitate 
cu Decizia Comisiei  2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea 
semintelor apartinand unor soiuri pentru care a fost inaintata cererea de inregistrare in 
Catalogul national al soiurilor de specii de plante agricole sau a speciilor de legume. 

(3) Autorizatiile acordate inainte de data adoptarii ordinului prevazut la alin.(2), 
acordate pentru scopul expus in alin. (1), raman in vigoare pana la 1 august 2006. Dupa 
aceasta data toate autorizatiile trebuie sa respecte prevederile stabilite in conformitate 
cu alin. (2). 
  
 Art.22.-(1) La propunerea Comisiei, Consiliul, hotarand cu  majoritate calificata, 
constata daca: 
(a) examinarile oficiale ale soiurilor efectuate intr-o tara terta ofera aceleasi garantii ca 

cele prevazute in art.7 si efectuate in statele membre; 
(b)controalele privind mentinerea soiurilor efectuate in tara terta ofera aceleasi garantii 
ca cele efectuate de statele membre;  

(2)Alin. (1) se aplica, de asemenea, in cazul oricarui nou stat membru, in perioada 
cuprinsa intre aderare si data la care acesta pune in aplicare legile, reglementarile 
sau prevederile administrative necesare indeplinirii dispozitiilor Directivei 
2002/55/EC. 
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Art. 23. - (1) Ordinul nr. 84 din 3 februarie 2003 al ministrului agriculturii, 
alimentatiei si padurilor, modificat si completat prin Ordinul nr. 137 din 23 februarie 2004 
se abroga la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. 

 (2) Referirile la "Comunitate" si "state membre" vor avea intelesul de "Romania", 
de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data aderarii la Comunitate, in 
cuprinsul articolelor:  5 alin.(1,2),  6,  7 alin.(1),  8,  9 alin.(2,3,4,6),  11 alin.(4),                     
15 alin.(2 lit.b),  16 alin.(2), 18, 19 si 21.                            

(3) Prevederile cu referire la procedura Comunitatii si legislatia Comunitatii din 
cuprinsul articolelor: 4 alin.(4,5), 7 alin.(4,5), 10 alin.(1,2,3), 13 alin.(3,4), 17, 18, 20 
alin.(1,2) si 22 se vor aplica de la data aderarii Romaniei la Comunitate. 

(4) Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul ordin. 
 
Art. 24. Prevederile prezentului ordin se adreseaza Institutului de Stat pentru 

Testarea si Inregistrarea Soiurilor, Centrelor pentru Testarea Soiurilor, Inspectiei 
Nationale pentru Calitatea Semintelor, amelioratorilor, persoane fizice si juridice, 
precum si agentilor economici, persoane fizice si juridice, autorizati pentru producerea, 
prelucrarea si comercializarea semintelor de legume, care vor aplica prevederile 
prezentului ordin. 

 
Art. 25. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si 

va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. 
 

 

 

 

 

M I N I S T R U, 
 

Gheorghe FLUTUR 
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            Anexa nr. 1 
 

 
COMANDA DE TESTARE 
PENTRU ANUL ............ 

 
 

Prin prezenta solicitam Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea 
Soiurilor testarea urmatoarelor soiuri: 
 

   Grupa Sistemul  Anul   

Nr. Specia Soiul de de de Observatii 

crt.   maturitate cultura testare  

       

       

       

       

       

       

       

  
 

Plata tarifelor de testare se va efectua conform contractului de testare ce 
urmeaza a fi incheiat. 

 
 
 
           SOLICITANT, 
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Anexa nr. 2 
                         ROMANIA                                                          
         MINISTERUL AGRICULTURII,                                                            
  PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE                                        
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA                                              
       SI INREGISTRAREA SOIURILOR 

 
 

 
 

CERERE 
 

pentru inscrierea soiului la examinare in vederea inregistrarii 
in Catalogul oficial  

 
 
 
 
Data si numarul de inregistrare _________________________________________ 

Prezenta cerere este inregistrata la  Institutul de Stat pentru Testarea si  
Inregistrarea Soiurilor     
Cererea va deveni operanta numai atunci cand va cuprinde toate piesele prevazute. 

1. SPECIA  _________________________________________________________ 
2. SUBSPECIA  _____________________________________________________ 
3. SOLICITANTUL ___________________________________________________ 
(numele si adresa) ___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
4. AUTORUL  _______________________________________________________ 
(numele si adresa)  ___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________  
5. DENUMIREA : Provizorie ____________________________________________ 
                             Definitiva  ____________________________________________ 
6. INFORMATII PENTRU EXPERIMENTATOR: 

   - Zona de cultura  ___________________________________________________ 
   - Conditii de cultura  _________________________________________________ 
   - Grupa de maturitate   _______________________________________________ 
   - Utilizare   _________________________________________________________ 
   - Recomandari suplimentare necesare unei experimentari  speciale   ___________        
____________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________ 
 7. ORIGINEA SI MODUL DE OBTINERE :  
________________________________  
________________________________ 
________________________________ 

 

   FORMULA :___________________     
   PLOIDIA :_____________________   
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8.  MENTINEREA PURITATII BIOLOGICE : 
    - Responsabil cu mentinerea ______________________________ 
    - Localitatea unde se efectueaza _________________________ 
    - Metoda utilizata _________________________________________ 
      ___________________________________________________________ 
 
9. SOIUL A MAI FOST INREGISTRAT SAU ESTE IN TESTARE  IN ALTA  TARA ?  

                                           DA - NU* 
      Precizati: 
 

                                 Numele soiului             Tara                Anul      Nr. documentului 
 

       -  in testare         _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________ 
       -  inregistrat        _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________ 
10. SOIUL ESTE MODIFICAT GENETIC ? 
                                           DA - NU* 
     - Evenimentul de transformare: 
 
     - Nr. si data aprobarii pentru introducerea in testare: 
 
11. Cererea este insotita de Chestionarul tehnic conform ghidului UPOV nr.   
 

12. SUBSEMNATUL SEMNAND ACEASTA CERERE 
    a) Certific toate informatiile privind soiul si voi pune la dispozitie toate  
        informatiile suplimentare care imi vor fi solicitate, privind genealogia si 
        comportarea acestuia. 
    b) Certific ca acest soi nu a mai fost inregistrat sub alt nume. 
    c) Ma oblig sa achit taxele prevazute. 
    d) Ma oblig sa predau samanta sau materialul saditor in cantitatea si la  
        termenele cerute. 
 
Semnatura solicitantului,                                     Semnatura autorului, 
 
 
Data:                                                                     Data: 
 

                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

* stergeti mentiunile inutile 
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            Anexa nr. 3 
                                                                                                                      
 
 

DATELE LIMITA DE INREGISTRARE A CERERILOR DE TESTARE,  
DE TRANSMITERE  A SEMINTELOR  SI CANTITATILE DE 

SEMINTE SI MATERIAL DE INMULTIRE  NECESARE PENTRU TESTARE 
 
 

 Data limita de  Data limita de  Cantitatile de seminte  
SPECIA inregistrare  transmitere   (material de inmultire) 

 a cererii a semintelor DUS 
   Total 

1 2 3 4 

 
I. Legume camp 

Ardei 1.II. 15.II. 10 g 
Andive 1.II. 15.II. 50 g 
Bame 1.II. 15.II. 200 g 
Bob 1.II. 15.II. 3 kg 
Castraveti 1.II. 15.II. 20 g 
Ceapa din samanta 1.II. 15.II. 60 g 
Capa din bulbil 1.II. 15.II. 500 bulbili 
Conopida 1.II. 15.II. 25 g 
Cicoare 1.II. 15.II. 25 g 
Dovlecel 1.II. 15.II. 200 g  
Dovleac comestibil 1.II. 15.II. 100 g 
Fasole - pitica 1.II. 15.II. 1000 g 
            - urcatoare 1.II. 15.II. 400 g 
Gulii si gulioare 1.II. 15.II. 20 g 
Mazare 1.II. 15.II. 1000 g 
Marar 1.II. 15.II. 100 g 
Morcov 1.II. 15.II. 25 g 
Patlagele vinete 1.II. 15.II. 10 g 
Pastarnac 1.II. 15.II. 100 g 
Patrunjel 1.II. 15.II. 50 g 
Pepene galben 1.II. 15.II. 20 g 
Pepene verde 1.II. 15.II. 1200 sem. 
Praz 1.II. 15.II. 75 g 
Ridichi - de luna 1.II. 15.II. 100 g 
         - de vara - toamna 1.II. 15.II. 50 g 
Salata 1.II. 15.II. 20 g 
Sfecla rosie 1.II. 15.II. 200 g 
Spanac 1.II. 15.II. 250 g 
Tomate 1.II. 15.II. 10 g 
Telina 1.II. 15.II. 4 g 
Varza 1.II. 15.II. 20 g 
Usturoi  1.II. 15.II. 50  bulbi 
Porumb zaharat 1.II. 15.II. 1000 g 
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1 2 3 4 
 

II. Legume pentru solarii 
Ardei 1.I. 1.I. 5 g 
Castraveti 1.I. 1.I. 10 g 
Fasole 1.I. 1.I. 200 g 
Patlagele vinete 1.I. 1.I. 200 sem. 
Pepene galben 1.I. 1.I. 10 g 
Tomate 1.I. 1.I. 10 g 
    

III. Legume pentru sera 
Ardei gras 1.I. 1.I. 5 g 
Castraveti cornison 1.I. 1.I. 10 g 
Castraveti salata 1.I. 1.I. 10 g 
Fasole 1.I. 1.I. 200 g 
Pepene galben 1.I. 1.I. 200 sem. 
Pepene verde 1.I. 1.I. 200 sem. 
Tomate 1.I. 1.I. 10 g 
Conopida 1.I. 1.I. 10 g 
Gulioare 1.I. 1.I. 10 g 
Salata 1.I. 1.I. 25 g 
Varza 1.I. 1.I. 10 g 
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Anexa nr. 4 
 

 
 

L I S T A  
speciilor care se examineaza in conformitate cu protocoalele 

Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) 
 

Specii legumicole  
Allium porrum L.: protocol TP 85/1 din 15.11.2001 
Asparagus officinalis L.: protocol TP 130/1 din 27.03.2002 
Brassica oleracea L. convar. botrytis(L.) 
Alef.var. botrytis L.: 

protocol TP 45/1 din 15.11.2001 

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 
var. cymosa Duch. : 

protocol TP 151/1 din 27.03.2002 

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. 
gemmifera DC.: 

protocol TP 54/1 din 27.03.2002 

Brassica oleracea L. convar. capitata 
(L.)Alef.var.sabauda L.: 

 
protocol TP 48/1 din 15.11.2001 

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) 
Alef. var. capitata (L.) Alef. : 

 
protocol TP 48/1 din 15.11.2001 

Brassica oleracea L. convar. capitata 
(L.)Alef.var. capitata  L. f. rubra (L.).Thell. : 

 
protocol TP 48/1 din 15.11.2001 

Capsicum annuum L.: protocol TP 76/1 din 27.03.2002 
Cichorium endivia L.: protocol TP 118/1 din 27.03.2002 
Cucumis melo L.: protocol TP 104/1 din 27.03.2002 
Cucumis sativus L : protocol TP 61/1 din 27.03.2002 
Daucus carota L.: protocol TP 49/6 din 27.03.2002 
Lactuca sativa L.: protocol TP 13/1 din 15.11.2001 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw.: 

protocol TP 44/2 din 15.11.2001 

Phasoleus vulgaris L.: protocol TP 12/1 din 15.11.2001 
Raphanus sativus L. var. sativus Pers.: protocol TP 64/6 din 27.03.2002 
Spinacea oleracea (L): protocol TP 55/6 din 27.03.2002 
Valerianella locusta (L.) Laterrade protocol TP 75/6 din 27.03.2002 
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Anexa nr. 5 
 

 
L I S T A 

 speciilor care se examineaza in conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale 
pentru Protectia Soiurilor (UPOV) 

 

Specii legumicole  
Allium fistulosum L.: ghidul TG 161/3 din 1.04.1998 
Allium sativum L.: ghidul TG 162/4 din 4.04.2001 
Apium graveolens L. var.dulce (Mill.) Pers: ghidul TG 82/4 din 17.04.2002 
Beta vulgaris L. var. vulgaris L.: ghidul TG 106/3 din 7.10.1987 
Beta vulgaris L. ssp.vulgaris var. conditiva Alef.: ghidul TG 60/6 din 18.10.1996 
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
Alef. var sabellica L.: 

ghidul TG 90/6 din 17.04.2002 

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
Alef. var gongylodes L.: 

ghidul TG 65/4 din 17.04.2002 

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.: ghidul TG 105/4 din 9.04.2003 
Brassica rapa L. var. rapa L.: ghidul TG 37/10 din 4.04.2001 
Cichorium intybus L. (partim): ghidul TG 173/3 din 5.04.2000 
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.: ghidul TG 154/3 din 18.10.1996 
Cichorium intybus L.: ghidul TG 172/3 din 4.04.2001 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai: ghidul TG 142/3 din 26.10.1993 
Cucurbita maxima Duch.: ghidul TG 155/3 din 18.10.1996 
Cucurbita pepo L.: ghidul TG 119/4 din 17.04.2002 
Cynara scolymus L.: ghidul TG 184/3 din 4.04.2001 
Foeniculum vulgare Miller: ghidul TG 183/3 din 4.04.2001 
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A.W. Hill 
convar. crispum, convar. radicosum (Alef.) 
Danert. : 

ghidul TG 136/4 din 18.10.1991 

Phasoleus coccineus L. : ghidul TG 9/5 din 9.04.2003 
Pisum sativum L partim: 
 

ghidul TG 7/9 din 4.11.1994 (si 
corectia din 18.10.1996) 

Rheum rhabarbarum L.: ghidul TG 62/6 din 24.03.1999 
Scorzonera hispanica L.: ghidul TG 116/3 din 21.10.1988 
Solanum melongena L.: ghidul TG 117/4 din 17.04.2002 
Vicia faba L. var. major Harz ghidul TG 206/1 din 9.04.2003 
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Anexa nr. 6 
 
 

ELABORAREA FISELOR DE OBSERVATII 
 

Art. 1. – (1) Pe baza observatiilor si determinarilor facute, CTS-urile 
completeaza registrul de camp si apoi fisele de observatii in doua exemplare, din 
care primul exemplar se transmite la ISTIS, pentru calculul automat al datelor, pana 
la termenele stabilite in aceasta anexa, redate in tabelul de mai jos, iar al doilea 
exemplar ramane la CTS ; 

 
TERMENELE  PANA LA CARE SE DEPUN FISELE DE OBSERVATII  

                                                                                                                
   

Nr. Denumirea speciei sau grupei Termen 
crt. de specii maxim 
 

    I. Legume de camp 
  

1 Salata, spanac, loboda, ridichi de luna si alte verdeturi  .........................15 iunie 
2 Mazare pastai, fasole pitica   ......................................................................1 iulie 
3 Varza timpurie, conopida timpurie, 
 gulioare, ridichi de vara ........................................................... ................15 iulie 
4 Porumb zaharat, ceapa din arpagic, usturoi de toamna,  
 usturoi de primavara,castraveti de vara..................................................1 august 
5 Tomate timpurii si semitimpurii, varza de vara .................... ..................1 august 
6 Castraveti cornison, fasole urcatoare, bob, 
 bame, tomate de vara-toamna, tomate pentru industrie, 
 ceapa ceaclama...............................................................................1 septembrie 
7 Ardei, pepene galben, pepene verde, dovleac 
 comestibil, dovlecel, vinete, gulii, conopida 
 de toamna, varza de toamna si pastrare    ....................................30 septembrie 
8 Morcov, patrunjel, pastarnac, telina si alte 
 radacinoase  ................................................. ..................................15 octombrie 
   

 II.  Legume pentru solarii ........................................................................1 august 
 III. Legume pentru sera: 
            - ciclul I ......................................................................................15 august 
            - ciclul II ................................................................................15 noiembrie 

 
(2) Rezultatul testului DUS efectuat asupra unui soi se va comunica 

solicitantului la sfarsitul examinarii.  
 

Art. 2. – (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, pentru 
efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, odata cu 
inscrierea  la examinare, tarifele stabilite conform ordinului ministrului agriculturii,  
padurilor si dezvoltarii rurale, in vigoare. 

(2) Dupa inscrierea la testare intre ISTIS si beneficiari se incheie contracte 
anuale de testare care contin obligatiile partilor, soiurile aflate in testare si valoarea 
contractelor. 

 
 
 
 



 19 

Anexa nr. 7 
 

 
INREGISTRAREA SOIURILOR LEGUME  

 
Art. 1. - (1) In vederea inregistrarii soiurilor se constituie Comisia de 

inregistrare pentru legume si ciuperci. 
(2) Componenta comisiei de inregistrare se aproba de catre conducerea 

MAPDR, la propunerea ISTIS. Din comisie  fac parte specialisti din MAPDR, 
institute de invatamant superior agricol, ISTIS, precum si alti specialisti, care sa nu 
aiba nici un fel de interes personal in luarea deciziilor privind inregistrarea soiurilor. 

(3) Comisia de inregistrare este coordonata in activitatea ei de catre secretarul 
de stat cu problemele productiei vegetale. 

(4) Sedintele comisiei de inregistrare se vor tine cu cel putin 2/3 din numarul 
membrilor. 

(5) Comisia de inregistrare se intruneste de cate ori este cazul. 
 
Art. 2. Documentatia tehnica pentru soiurile testate in vederea inregistrarii se 

intocmeste de catre ISTIS si se transmite membrilor comisiei cu 10 zile inaintea 
convocarii sedintei. Prezentarea soiurilor in documentatia de inregistrare se face 
codificat. 

 
Art. 3. - Pe baza documentatiei tehnice prezentate de ISTIS, comisia de 

inregistrare propune cu o majoritate simpla (jumatate plus unu) inregistrarea, 
amanarea sau respingerea soiului. Propunerile comisiei de inregistrare vor fi 
supuse aprobarii conducerii Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. 

 
Art. 4. - Concluziile sedintei de inregistrare se vor consemna intr-un proces 

verbal conform modelului de mai jos, care se va pastra la arhiva ISTIS, dupa cum 
urmeaza: 

  
        ROMANIA                                                                     

 
      
 
 

 
 

Comisia de Inregistrare pentru ______________ 
 
                                               

                                                                  SE  APROBA, 
      DE  ACORD,                                                           Ministrul Agriculturii,      
    Secretar de Stat,                                                       Padurilor si Dezvoltarii Rurale, 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

incheiat astazi _______________________ 
 
 Subsemnatii, membrii Comisiei de Inregistrare pentru ________ 
___________________________________________________________ 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII 
RURALE 
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luand in discutie documentatia tehnica prezentata de Institutul de Stat pentru Testarea 
si Inregistrarea Soiurilor propunem urmatoarele: 
 I. Sa se aprobe inregistrarea pentru productie incepand cu anul ________ a 
soiurilor specificate mai jos, care au indeplinit conditiile pentru a fi inregistrate, introduse 
si generalizate in cultura: 
 Soiurile inregistrate au acelasi regim ca si cele inscrise in Catalogul oficial. 
  ______________________________ 
  ______________________________ 
  
 II. Nu   au  indeplinit  conditiile  pentru  a fi  inregistrate   soiurile: 
_______________________________________________________ 
 

III. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare 
care fac parte din documentatia tehnica a soiurilor inregistrate. 

MEMBRII COMISIEI, 
 ___________________                         ___________________ 
 ___________________                         ___________________ 
 ___________________                         ___________________ 

 
 
Art. 5. - Pentru soiurile inregistrate, ISTIS elibereaza solicitantului un certificat 

privind inregistrarea acestuia. 
 
Art. 6. - (1) Pentru materialul biologic testat si aprobat pentru inregistrare, ISTIS 

redacteaza urmatoarele documente: 
a) Registrul soiurilor inregistrate care se pastreaza la ISTIS si se completeaza la 

zi; 
b) Catalogul oficial al  soiurilor de plante de cultura din Romania . 
(2) Catalogul oficial cuprinde denumirea soiului si al sinonimelor cunoscute, tipul 

soiului, mentinatorul soiului, anul inregistrarii, anul reinscrierii sau radierii, si alte 
mentiuni specifice. Inscrierea soiurilor pe specii, se face in functie de grupa de 
precocitate si/sau in ordine alfabetica. Catalogul oficial contine intr-un capitol special 
descrierile soiurilor inregistrate in anul respectiv, in conformitate cu documentatiile 
tehnice dupa care s-a facut inregistrarea. 

 
Art. 7. - (1) La inregistrare se constituie esantionul etalon (de referinta) care 

trebuie sa fie identica cu probele supuse testarii, fata de care se va compara in anii 
urmatori autenticitatea semintei in urma selectiei de mentinere. Aceste esantioane se 
solicita de la persoana responsabila pentru soi. 

(2) Marimea esantionului etalon se stabileste de ISTIS  si va fi pastrata in conditii 
corespunzatoare timp de 10 ani pentru a servi ca martor in verificarea periodica a 
soiurilor inregistrate. La hibrizi, esantionul etalon se va constitui si din formele parentale. 
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Anexa nr. 8 
   
 

REGULI  DE IMPLEMENTARE REFERITOARE LA  
STABILIREA DENUMIRII SOIURILOR DIN SPECII DE  

PLANTE AGRICOLE SI LEGUME* 
 
 

Art. 1. - Aceasta anexa transpune, in scopul aplicarii  art. 9 alin. (6) al Directivei 
2002/55/CE, Regulamentul Comisiei nr. 930/2000 din 4 Mai 2000 care stabileste 
regulile de implementare referitoare la  eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de 
plante agricole si legume. 

 
Art. 2. – (1) In cazul indicatiei geografice sau a indicatiei produselor de origine 

agricola si alimentelor ca drept aprioric a unei parti terte, denumirea unui soi pe teritoriul 
Comunitatii Europene se considera a fi imposibila cand denumirea soiului incalca 
prevederile art. 13 ale Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 2081/92 amendat prin 
Regulamentul (CE) Nr. 1829/2003 al Parlamentului european si al Consiliului Europei in 
ceea ce priveste indicatia geografica sau indicatia originii protejate in statele membre 
sau in Comunitate in sensul art. 5 alin. (5) si art. 6, sau a primului articol 17 al 
Regulamentului pentru bunuri care sunt identice sau comparabile soiurilor de plante 
implicate. 

(2)  Un impediment pentru eligibilitatea denumirii datorate dreptului aprioric la care 
se refera alin. (1) poate fi remediat prin acordul scris al titularului dreptului anterior in 
ceea ce priveste folosirea denumirii pentru soiul obtinut, cu conditia ca acest acord sa 
nu fie susceptibil de a induce publicul in eroare despre adevarata origine a produsului.   

(3) In cazul unui drept " a priori" al solicitantului in privinta unei parti dintr-o 
denumire sau a denumirii intregi, (art. 18 alin. (1) al Regulamentului CE nr. 2100/94) 
trebuie sa se aplice mutatis mutandis. 

 
Art. 3. - (1) Denumirea unui soi va fi considerata ca produce dificultati utilizatorilor 

sai privind recunoasterea sau reproducerea ei, in urmatoarele cazuri : 
a) cand se prezinta sub forma unei denumiri fanteziste: 

(i) este alcatuita dintr-o singura litera ; 
(ii) este alcatuita sau contine ca entitate separata o serie de litere care 

formeaza un cuvant care nu se poate pronunta intr-o limba oficiala din 
Comunitatea Europeana, desi cand aceasta serie este o abreviere 
consacrata, aceasta trebuie sa fie limitata la maximum doua grupe din 
trei caractere situate la extremitatea denumirii; 

(iii) contine un numar, exceptand cazul in care acesta face parte 
integranta din denumire sau cand aceasta indica faptul ca soiul este 
sau va face parte dintr-o serie numerotata de soiuri legate prin modul 
lor de obtinere; 

(iv) este alcatuita din mai mult de trei cuvinte sau elemente, mai putin 
cazul cand succesiunea termenilor o face usor recunoscuta sau 
reproductibila; 

(v) este alcatuita sau contine un cuvant sau un element excesiv de 
lung; 

(vi) contine un semn de punctuatie sau un alt simbol, un amestec de 
majuscule si minuscule (cu exceptia cazului  cand prima litera este  

_______________________ 
* In conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 930/200 din 4 mai 2000, ultima data 
amendat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1831/2004 din 21 octombrie 2004. 
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majuscula si celelalte minuscule), un indice inferior sau unul superior sau 
un desen ; 

   b)cand se prezinta sub forma unui "cod" ; 
(vii) este alcatuita dintr-unul sau mai multe numere, cu exceptia cazului 

in care este vorba despre o linie consangvinizata sau despre tipuri 
specifice similare de soiuri ; 

(viii) este alcatuita dintr-o singura litera ; 
(ix) contine mai mult de 10 litere sau litere si numere ; 
(x) contine mai mult de patru grupuri alternative, formate dintr-o litera 

sau mai multe litere si dintr-un numar sau mai multe numere ; 
(xi) contine un semn de punctuatie sau un alt simbol, un indice superior, 

un indice inferior sau un desen. 
(2) La prezentarea propunerii pentru denumirea unui soi, solicitantul trebuie sa 

declare daca denumirea propusa se intentioneaza sa fie sub forma unei denumiri 
fanteziste  sau a unui "cod" . 

(3) Daca solicitantul nu face nici o declaratie cu privire la forma denumirii 
propuse, aceasta va fi considerata ca fiind o denumire fantezista. 

 
Art. 4. - Cand se evalueaza daca o denumire este identica cu cea a altui soi sau 

daca exista riscul de a fi confundata cu aceasta, se aplica urmatoarele dispozitii : 
a) prin "poate fi confundata cu", se intelege in special o denumire de soi care 

difera doar printr-o litera, sau una sau mai multe accente pe denumirea 
soiului unei specii apropiate oficial acceptate pentru comercializare in 
Comunitatea Europeana in spatiul economic european sau a unei parti 
contractante la Conventia Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri 
(UPOV), sau este subiectul protectiei prin drept de autor in cadrul teritoriilor 
mentionate anterior. In orice caz, prezenta dispozitie nu se aplica in cazul 
unei diferente de o singura litera intr-o abreviere consacrata care constituie 
o entitate separata a denumirii soiului, sau cand diferenta unei singure litere 
este suficienta pentru a distinge clar denumirea de alte denumiri ale soiurilor 
deja inregistrate. Prezenta dispozitie nu se aplica in cazul unei diferente de 
doua sau mai multe litere exceptie daca cele doua litere sunt simplu 
inversate sau in cazul unei diferente de o cifra in cadrul numerelor (atunci 
cand un numar este permis intr-un nume fantezist). Fara a prejudicia art. 6, 
aceasta prevedere nu se aplica in cazul denumirii unui soi care se prezinta 
sub forma unui cod, daca denumirea soiului de referinta este de asemenea, 
sub forma unui cod. O diferenta a unui singur caracter, a unei singure litere 
sau a unei singure cifre este considerata ca o diferentiere suficienta intre 
doua coduri. Nu se tine cont de spatiile libere in momentul compararii 
denumirilor sub forma de cod.  

b) prin "specii inrudite" se intelege o specie care apartine aceleiasi clase sau, 
daca este cazul, aceluiasi gen botanic ; 

Speciile inrudite sunt repartizate pe urmatoarele clase : 

Clasa D (UPOV Clasa 5): Brassica oleracea, Brassica chinensis, 
Brassica pekinensis 

Clasa H (UPOV Clasa 9): Vicia faba L. 
Clasa K (UPOV Clasa 11): Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. 

(syn. Beta vulgaris L. var rubra L.), Beta 
vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. 
vulgaris var. vulgaris 

Clasa L (UPOV Clasa 12): Lactuca, Valerianella, Cichorium 
Clasa M (UPOV Clasa 13): Cucumis sativus 
Clasa N (UPOV Clasa 14): Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita 
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Clasa O (UPOV Clasa 15): Anthriscus, Petroselinum 
Clasa P (UPOV Clasa 16): Daucus, Pastinaca 
Clasa Q (UPOV Clasa 17): Anethum, Carum, Foeniculum 

 
c) prin "soi care nu mai exista" se intelege un soi care nu mai este 

comercializat ; 
d) prin "soi a carei denumire nu a dobandit o semnificatie speciala" se intelege 

un soi a carei denumire, intr-o anumita perioada, a fost inscris intr-un 
registru oficial al soiurilor de plante si astfel a dobandit o semnificatie 
speciala, dar a pierdut aceasta caracteristica la expirarea unei perioade de 
10 ani dupa radierea din registru.  

 
Art. 5. - Denumirile care sunt utilizate in mod curent pentru comercializarea 

bunurilor sau cele care nu trebuie sa fie utilizate in virtutea altei legislatii, trebuie sa se 
considere ca inseamna in special: 

a) denumiri curente, sau termeni asociati cu greutati si masuri ; 
b) expresiile care nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri, decat cele 

prevazute de respectiva legislatie. 
 
Art. 6. - O denumire de soi poate sa induca in eroare sau sa produca confuzie 

daca : 
a) creaza falsa impresie ca soiul poseda caracteristici speciale sau o valoare 

speciala ; 
b) creaza falsa impresie ca soiul este inrudit sau deriva dintr-un alt soi 

specific ; 
c) se refera la o caracteristica sau valoare specifica intr-o maniera care 

creeaza falsa impresie ca numai acest soi le poseda, cand de fapt alte 
soiuri ale aceleiasi specii pot sa posede aceleasi caracteristici sau aceeasi 
valoare ; 

d) sugereaza, pe baza asemanarii sale cu o marca binecunoscuta, alta decat 
o marca inregistrata sau denumire de soi, ca este vorba de un alt soi sau 
da impresia gresita privind identitatea solicitantului, responsabil cu 
mentinerea soiului, sau a amelioratorului ; 

e) contine sau este alcatuita din termenii urmatori : 
(i) comparative sau superlative ; 
(ii) numele botanic sau numele comun al unei specii din grupul fie al 

speciilor de plante agricole sau al speciilor legumicole a caror soi 
apartine; 

(iii) numele unei persoane fizice sau juridice sau o trimitere, dand 
astfel falsa impresie privind identitatea solicitantului, responsabilului 
cu mentinerea soiului sau a amelioratorului; 

f) contine o denumire geografica susceptibila de a induce in eroare in ceea ce 
priveste caracteristicile sau valoarea soiului. 

 
Art. 7. - Denumirile soiurilor care au fost acceptate sub forma de cod trebuie in 

mod clar indicate ca atare in Catalogul oficial, prin urmatoarea nota explicativa : " 
denumire de soi aprobata sub forma de cod". 

 
Art. 8. - Aceste reguli nu se aplica denumirilor soiurilor care au fost propuse de 

catre solicitant autoritatii competente pentru aprobare, inainte de data intrarii in vigoare  
a prezentului ordin. 
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