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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se
definesc după cum urmează:
a) zilier — persoana fizică ce are capacitate de muncă și
care desfășoară activități necalificate, cu caracter ocazional,
pentru un beneficiar. Pot desfășura activități cu caracter
ocazional persoanele fizice, cetățeni români sau străini, în
condițiile legii;
b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar —
persoana juridică pentru care zilierul execută activități cu
caracter ocazional;
c) Registrul de evidență a zilierilor — registrul cu regim
special întocmit de către beneficiar pentru a ține evidența zilnică
a zilierilor.
Art. 2. — Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, prezenta
lege reglementează modul în care zilierii pot executa activități cu
caracter ocazional.
Art. 3. — Raportul dintre zilier și beneficiar se stabilește fără
încheierea unui contract de muncă.
CAPITOLUL II
Procedura de exercitare a unor activități de către zilieri
Art. 4. — (1) Durata activității ocazionale care poate fi
exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum
o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate
depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au
capacitate de muncă. Chiar dacă părțile convin un număr mai
mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru
echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.
(3) Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a
împlinit vârsta de 16 ani.
(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același
beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfășoare
activitatea în beneficiul unui terț.
Art. 5. — (1) Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) să stabilească activitățile pe care urmează să le
desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a
lucrărilor.
(2) Beneficiarul are următoarele obligații:
a) să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta lege. Registrul de evidență a zilierilor se păstrează la
sediul beneficiarului;
b) să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de
începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de
control abilitate;
d) să asigure instruirea și informarea zilierului cu privire la
activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele
la care poate fi expus în exercitarea activității, precum și cu
privire la drepturile zilierului, în condițiile prevăzute de prezenta
lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activității;
e) să plătească zilierului, la sfârșitul fiecărei zile de lucru,
remunerația convenită;
f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru și
de protecție care se impun datorită naturii și specificului activității
desfășurate de zilier.
Art. 6. — (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru
activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.
(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16%
calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu
prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7. — (1) Beneficiarul are obligația să înregistreze în
Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii
cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul
se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se
apelează la serviciile zilierilor.
(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de
5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își
are sediul un extras al Registrului de evidență a zilierilor
conținând înregistrările din luna precedentă.
(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele
transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica îndeplinirea
condițiilor prevăzute la art. 4.
Art. 8. — (1) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei
legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public
de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și nici în
sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea
încheia, opțional, o asigurare de sănătate și/sau de pensie.
(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri
nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier,
nici de către beneficiar.
Art. 9. — (1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul
la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere
directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).
(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu
poate fi mai mic de 2 lei/oră și nici mai mare de 10 lei/oră și se
acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în
Registrul de evidență a zilierilor de către zilier și beneficiar.
(3) Dovada plății remunerației zilnice se face prin semnătura
zilierului în Registrul de evidență a zilierilor.
Art. 10. — (1) Zilierul care se angajează la prestarea muncii
în baza prezentei legi se presupune că este apt pentru prestarea
acelei munci.
(2) Zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de
protecție și de mijloacele tehnice necesare desfășurării
activității.
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c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei și
interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a
beneficiarului.
(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 13. — Constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă și
Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 11. — Se pot presta activități cu caracter ocazional în
următoarele domenii:
a) agricultură;
b) vânătoare și pescuit;
c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
d) piscicultură și acvacultură;
e) pomicultură și viticultură;
f) apicultură;
g) zootehnie;
h) spectacole, producții cinematografice și audiovizuale,
publicitate, activități cu caracter cultural;
i) manipulări de mărfuri;
j) activități de întreținere și curățenie.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 14. — Litigiile dintre beneficiar și zilier nerezolvate pe
cale amiabilă se soluționează de către judecătoria competentă
în a cărei rază teritorială se află locul desfășurării activității
zilierului.
Art. 15. — În termen de 10 zile de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii,
familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice vor
aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.

CAPITOLUL III
Răspunderea contravențională
Art. 12. — (1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar
constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 4 și art. 9 alin. (2), cu amendă
de 10.000 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)—d) și f) și art. 7
alin. (1) și (2), cu amendă de 6.000 lei;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 15 aprilie 2011.
Nr. 52.
ANEXA Nr. 1

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A ZILIERILOR

— model —
Beneficiar ...............................
CUI ...............................

Nr.
crt.

Data de
desfășurare
a activității

Numele și
prenumele
zilierului

Actul de
identitate

1

2

3

4

CNP

Semnătura
zilierului la
începerea
activității

Locul
executării
activității

5

6

7

Semnătura
Loc pentru
Remunerația
Remunerația de confirmare ștampila și
brută
netă plătită
de primire
semnătura
convenită
a banilor
beneficiarului

8

9

10

11

ANEXA Nr. 2

I N S T R U C Ț I U N I D E C O M P L E TA R E

a Registrului de evidență a zilierilor
1. Beneficiar — se completează datele de identificare a
beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei
juridice, cod unic de înregistrare, sediul.
2. În coloana nr. 1 — Nr. crt. — se vor numerota în ordine,
începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
3. În coloana nr. 2 — Data de desfășurare a activității — se
va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

4. În coloana nr. 3 — Numele și prenumele zilierului — se
vor trece numele și prenumele zilierului.
5. În coloana nr. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul
actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia.
6. În coloana nr. 5 — CNP — se va trece codul numeric
personal din actul de identitate al zilierului.
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7. În coloana nr. 6 — Semnătura zilierului la începerea
activității — zilierul va semna zilnic în această rubrică, înainte de
începerea activității și după instructajul făcut de beneficiar.
8. În coloana nr. 7 — Locul executării activității — se va trece
explicit unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină,
pădure etc.).
9. În coloana nr. 8 — Remunerația brută convenită — se va
preciza suma stabilită prin negociere între părți.

10. În coloana nr. 9 — Remunerația netă plătită — se va
preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului
pe venit.
11. În coloana nr. 10 — Semnătura de confirmare de primire
a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii
remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.
12. În coloana nr. 11 — Loc pentru ștampila și semnătura
beneficiarului — beneficiarul va semna și va aplica ștampila.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități
cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 14 aprilie 2011.
Nr. 431.



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind descrierea și
acordarea Ordinului Național Serviciul Credincios, prevăzut în anexa nr. 1 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului,
Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001,
cu modificările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuția determinantă avută la
promovarea și dezvoltarea relațiilor de bună prietenie și colaborare pe multiple
planuri dintre România și Republica Azerbaijan,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de
Mare Cruce, Excelenței Sale domnului Ilham Aliyev, Președintele Republicii
Azerbaijan.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 15 aprilie 2011.
Nr. 442.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru măiestria de care au dat dovadă în
întreaga lor carieră interpretativă, pentru dăruirea pusă în formarea de tinere
talente și promovarea susținută a valorilor tradiționale românești în mediile
culturale occidentale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, categoria B
„Muzică”:
— domnului Nicolae Pîrvu, virtuoz al naiului, profesor (Regatul Țărilor de Jos);
— domnului Costel Pușcoiu, virtuoz al naiului, profesor (Regatul Țărilor de Jos).
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 15 aprilie 2011.
Nr. 443.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de recunoaștere și apreciere pentru meritele remarcabile avute la
promovarea valorilor culturale românești,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Comandor
doamnei Gemma Hussey, copreședinte al comitetului de conducere al Fundației
Culturale Irlanda—România.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria B
„Muzică”, domnului Shaun Davey, compozitor, membru al Fundației Culturale
Irlanda—România.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F
„Promovarea culturii”, domnului Peter Damian Hurley, om de afaceri irlandez.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 15 aprilie 2011.
Nr. 444.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind înființarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii
comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se înființează Consiliul de coordonare
interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de
comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii
informatice, ca organism interinstituțional consultativ fără
personalitate juridică, denumit în continuare Consiliu.
(2) Infrastructura comună de comunicații electronice a
statului român este infrastructura integrată de comunicații
electronice pentru schimbul de date, informații și documente în
format electronic în interiorul și între autoritățile publice și
instituțiile statului, precum și pentru companiile naționale, regiile
autonome și societățile comerciale aflate sub autoritatea
entităților publice, în schimbul de date, informații și documente
în format electronic cu autoritățile publice, denumită în
continuare infrastructură comună.
(3) Centrele de servicii informatice sunt instituții publice cu
atribuții în implementarea și operarea sistemelor informatice ce
furnizează servicii destinate guvernării electronice.
Art. 2. — Consiliul este format din câte un reprezentant din
cadrul următoarelor autorități ale administrației publice centrale:
a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale —
președinte;
b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale —
vicepreședinte;
c) secretarul general al Ministerului Administrației și
Internelor — vicepreședinte;
d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri — membru;
e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii — membru;
f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice —
membru;
g) secretar de stat în Ministerul Justiției — membru;
h) consilier al primului-ministru — membru;
i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații —
membru.
Art. 3. — Consiliul are următoarele atribuții principale:
a) propune, prin intermediul autorităților competente, spre
aprobare actele normative privind înființarea, destinația,
componența, rolul și beneficiarii infrastructurii comune;
b) coordonează politicile și strategiile privind funcționarea,
operarea și dezvoltarea infrastructurii comune;
c) prezintă autorităților competente, în vederea aprobării,
politica, strategia și programele privind evoluția și dezvoltarea
infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice;
d) analizează necesitățile de servicii ale beneficiarilor
infrastructurii comune și stabilește prin plan de măsuri
termenele, activitățile și competențele fiecărei entități implicate;
e) coordonează activitățile centrelor de servicii informatice
privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;

f) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile
tuturor entităților implicate în funcționarea infrastructurii comune
și a centrelor de servicii informatice, conform cerințelor naționale
și europene în domeniu;
g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică,
dinamica serviciilor și alte documente cu caracter tehnic,
financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;
h) aprobă politicile de interconectare și securitate specifice
pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor
informatice gestionate de autorități și instituții publice, companii
naționale și regii autonome;
i) colaborează cu ministerele și instituțiile publice cu
responsabilități în domeniul securității naționale în scopul
identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi
utilizate pentru constituirea rețelelor de comunicații de date ale
acestora;
j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte
normative pentru și în legătură cu infrastructura comună și
centrele de servicii informatice;
k) elaborează cadrul general de reglementare privind
condițiile și modalitățile de utilizare a infrastructurii comune de
către beneficiari;
l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.
Art. 4. — Consiliul își exercită mandatul pe bază de hotărâri
luate în majoritate.
Art. 5. — Consiliul funcționează conform regulamentului de
organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. — (1) Se înființează Secretariatul tehnic ca organism
permanent de lucru al Consiliului.
(2) Secretariatul tehnic este asigurat de Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar fondurile necesare
funcționării acestuia, precum și numărul de posturi se vor
asigura din bugetul ministerului.
(3) Structura, atribuțiile, organizarea și funcționarea
Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu care
va fi aprobat de către Consiliu.
Art. 7. — Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 1, litera l) va avea următorul cuprins:
„l) Consiliul de coordonare interministerial pentru
coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a
statului român și a centrelor de servicii informatice.”
2. La anexa nr. 1 „Consilii interministeriale permanente.
Componență și conducere”, punctul XII va avea următorul
cuprins:
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„XII.
Consiliul
de
coordonare
interministerial pentru coordonarea
infrastructurii comune de comunicații
electronice a statului român și a centrelor
de servicii informatice

a) ministrul comunicațiilor și societății
informaționale — președinte
b) directorul Serviciului de Telecomunicații
Speciale — vicepreședinte
c) secretarul general al Ministerului
Administrației
și
Internelor
—
vicepreședinte
d) secretar de stat în Ministerul
Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri — membru
e) secretar de stat în Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii —
membru
f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor
Publice — membru
g) secretar de stat în Ministerul Justiției —
membru
h) consilier al primului-ministru —
membru
i) adjunct al directorului Serviciului
Român de Informații — membru

Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2009 privind înființarea
Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societății
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a) ministrul comunicațiilor și societății
informaționale — președinte
b) directorul Serviciului de Telecomunicații
Speciale —vicepreședinte
c) secretarul general al Ministerului
Administrației
și
Internelor
—
vicepreședinte”

informaționale în România”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009, cu modificările
și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Directorul Serviciului Român de Informații,
George-Cristian Maior
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 martie 2011.
Nr. 319.

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune
de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice
Art. 1. — Consiliul de coordonare interministerial pentru
coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a
statului român și a centrelor de servicii informatice, denumit în
continuare Consiliu, se organizează și funcționează ca organism
consultativ, fără personalitate juridică.
Art. 2. — Consiliul are următoarea componență:
a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale —
președinte;
b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale —
vicepreședinte;

c) secretarul general al Ministerului Administrației și
Internelor — vicepreședinte;
d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri — membru;
e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii — membru;
f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice —
membru;
g) secretar de stat în Ministerul Justiției — membru;
h) consilier al primului-ministru — membru;
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i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații —
membru.
Art. 3. — Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:
a) propune, prin intermediul autorităților competente, spre
aprobare actele normative privind înființarea, destinația,
componența, rolul și beneficiarii infrastructurii comune de
comunicații electronice a statului român, denumită în continuare
infrastructura comună;
b) coordonează politicile și strategiile privind funcționarea,
operarea și dezvoltarea infrastructurii comune;
c) prezintă autorităților competente, în vederea aprobării,
politica, strategia și programele privind evoluția și dezvoltarea
infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice;
d) analizează necesitățile de servicii ale beneficiarilor
infrastructurii comune și stabilește prin plan de măsuri
termenele, activitățile și competențele fiecărei entități implicate;
e) coordonează activitățile centrelor de servicii informatice
privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;
f) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile
tuturor entităților implicate în funcționarea infrastructurii comune
și a centrelor de servicii informatice, conform cerințelor naționale
și europene în domeniu;
g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică,
dinamica serviciilor și alte documente cu caracter tehnic,
financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;
h) aprobă politicile de interconectare și securitate specifice
pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor
informatice gestionate de autorități și instituții publice, companii
naționale și regii autonome;
i) colaborează cu ministerele și instituțiile publice cu
responsabilități în domeniul securității naționale în scopul
identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi
utilizate pentru constituirea rețelelor de comunicații de date ale
acestora;
j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte
normative pentru și în legătură cu infrastructura comună și
centrele de servicii informatice;
k) elaborează cadrul general de reglementare privind
condițiile și modalitățile de utilizare a infrastructurii comune de
către beneficiari;
l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.
Art. 4. — Președintele Consiliului îndeplinește următoarele
atribuții principale:
a) convoacă și conduce ședințele Consiliului;
b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise
tuturor participanților la ședință, lista invitaților, precum și
proiectul ordinii de zi a ședinței;
c) aprobă, după caz, publicarea, pe pagina de web dedicată
Consiliului/Ministerului
Comunicațiilor
și
Societății
Informaționale, a documentelor adoptate în cadrul Consiliului;
d) semnează corespondența, deciziile Consiliului și
procesele-verbale ale ședințelor.
Art. 5. — (1) Consiliul își desfășoară activitatea în cadrul
ședințelor convocate ori de câte ori este necesar, la solicitarea
președintelui, a vicepreședintelui sau a oricăruia dintre membrii
titulari.
(2) La lucrările Consiliului va participa și un reprezentant al
Departamentului pentru Afaceri Europene în cazul în care sunt

analizate proiecte care se referă la implementarea directivelor
Uniunii Europene.
(3) La invitația președintelui, pot participa și alte persoane la
întrunirile Consiliului.
Art. 6. — (1) Convocarea membrilor și transmiterea invitațiilor
acestora la ședințele Consiliului se fac în scris prin Secretariatul
tehnic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării
ședinței.
(2) Invitațiile la ședințele Consiliului cuprind în mod
obligatoriu ziua, ora, locul desfășurării și proiectul ordinii de zi,
precum și adresa site-ului care conține informații și documente
privind ședința respectivă.
(3) Ordinea de zi a ședinței Consiliului și materialele care
urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail
participanților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data
desfășurării ședinței.
(4) La începutul fiecărei ședințe se adoptă ordinea de zi a
ședinței respective.
(5) La ședințele Consiliului pot participa numai membrii
titulari, precum și persoanele invitate de președintele Consiliului.
Art. 7. — La cererea membrilor Consiliului, ordinea de zi
poate fi completată și cu alte teme decât cele comunicate inițial,
cu condiția transmiterii documentelor respective, în scris,
Secretariatului tehnic al Consiliului cu o zi lucrătoare înaintea
datei ședinței. Decizia asupra completării ordinii de zi revine
președintelui Consiliului.
Art. 8. — (1) Ședințele Consiliului se pot desfășura în
prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), ședința se
amână, urmând să fie convocată o nouă ședință în termen de
5 zile. Ședința convocată în urma unei amânări se desfășoară
fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul
celor prezenți.
(4) În cazul în care președintele Consiliului propune
adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii
Consiliului își vor exprima votul în scris sau prin mijloace
electronice în termen de maximum 3 zile de la solicitare. În
situația în care opțiunea de vot nu se transmite în termenul
stipulat, în scris, decizia supusă votului se consideră valabil
adoptată prin acceptare tacită.
Art. 9. — În funcție de problematica supusă dezbaterii
Consiliului, la ședințe pot participa, în calitate de invitați,
reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații
electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice
cu responsabilități în domeniu.
Art. 10. — (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul
adoptă decizii.
(2) Deciziile adoptate se semnează de către președintele
Consiliului.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică, de drept,
membrilor Consiliului.
(4) Procesele-verbale și deciziile Consiliului se publică pe
site-ul dedicat Consiliului/Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe
de teren, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională
de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. a obiectivului de investiție
„Varianta de ocolire a municipiului Pitești”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe de teren, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al
statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești
nr. 90 din 28 august 2008, județul Argeș, în vederea finalizării
de către Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din

România — S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire
a municipiului Pitești”.
(2) Suprafața de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate
primi altă destinație.
Art. 2. — Predarea-preluarea suprafeței de teren prevăzute
la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 6 aprilie 2011.
Nr. 373.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale suprafeței de teren, trecută în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România —
S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Pitești”
Locul unde este situat terenul care se
dă în administrare

Persoana juridică de la care se preia
terenul

Persoana juridică la care se dă
în administrare terenul

județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului
Pitești

Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii — Compania
Națională de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din
România — S.A.

Caracteristicile tehnice ale terenului
și nr. cadastral

Suprafața = 217 m2
Categoria de folosință: A
Nr. cadastral: 11.643
Suprafața totală = 217 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile —
construcții și terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor — Direcția Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România — S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a
municipiului Arad”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului
nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile — construcții și
terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul
public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor — Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în vederea
finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A. a obiectivului de investiție
„Varianta de ocolire a municipiului Arad”.

(2) Suprafața de teren dată în administrare potrivit alin. (1) nu
poate primi altă destinație.
Art. 2. — Construcțiile prevăzute în anexă trec din domeniul
public al statului în domeniul privat al statului în vederea
scoaterii din funcțiune și casării acestora, în condițiile legii.
Art. 3. — Predarea-preluarea suprafețelor de teren prevăzute
la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Radu Roatiș Chețan
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 6 aprilie 2011.
Nr. 374.
ANEXĂ

D AT E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor — construcții și terenuri, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor — Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire
a municipiului Arad”
Locul unde este situat
imobilul care se dă în
administrare

Municipiul Arad,
Calea Bodrogului
nr. 22, județul Arad

Persoana juridică de la care Persoana juridică la care se Nr. de identificare
se dă în administrare imobilul dă în administrare imobilul
M.F.P.

Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța
Alimentelor — Direcția
Sanitar-Veterinară și
pentru Siguranța
Alimentelor Arad

Ministerul
Transporturilor și
Infrastructurii —
Compania Națională
de Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România — S.A.

27.325

Caracteristicile tehnice
ale imobilului*

Suprafața curții (parțial) = 6.378 m2
Construcții:
Suprafața construită — 325 m2; p+1
Suprafața desfășurată — 650 m2
Categoria de folosință: Cc
Nr. cadastral: 13.100

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 276/20.IV.2011
Locul unde este situat
imobilul care se dă în
administrare

Municipiul Arad,
Calea Bodrogului
nr. 22, județul Arad

Persoana juridică de la care Persoana juridică la care se Nr. de identificare
se dă în administrare imobilul dă în administrare imobilul
M.F.P.

Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța
Alimentelor — Direcția
Sanitar-Veterinară și
pentru Siguranța
Alimentelor Arad

Ministerul
Transporturilor și
Infrastructurii —
Compania Națională
de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din
România — S.A.

27.326

Caracteristicile tehnice
ale imobilului*

Construcții:
— laborator cu anexe
Suprafața construită — 110 m2; D=P=1
Suprafața desfășurată — 320 m2

*Astfel cum este prevăzut în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind implementarea Sistemului informatic de management electronic al documentelor
în Ministerul Administrației și Internelor
Având în vedere dinamica organizatorică și instituțională la nivelul Ministerului Administrației și Internelor,
ținând cont de dezideratul diminuării timpilor de reacție și de luare a deciziilor la nivel managerial, de necesitatea asigurării
caracterului unitar al integrării și standardizării circuitului documentelor în format electronic, elaborate sau gestionate de structurile
ce intră în compunerea aparatului central ori de cele aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor,
precum și de obiectivul descentralizării activității și asigurării calității și eficienței serviciilor publice,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:
ARTICOLUL 1
Implementarea și dezvoltarea Sistemului informatic de
management electronic al documentelor

(1) În Ministerul Administrației și Internelor, denumit în
continuare MAI, la nivelul aparatului central al MAI și al
structurilor și instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea
MAI, se implementează Sistemul informatic de management
electronic al documentelor în MAI, denumit în continuare
SIMED.
(2) Dezvoltarea SIMED se realizează de către Direcția
generală pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul
MAI.
(3) Coordonarea activităților care privesc managementul
electronic al documentelor se asigură de către Secretariatul
general din cadrul MAI.
ARTICOLUL 2
Funcții principale

(1) Prin SIMED se asigură gestiunea electronică a
documentelor, pe întreg circuitul parcurs de acestea de la

intrarea în sistem și până la arhivare, semnarea electronică a
documentelor,

precum

și

conectarea

și

autentificarea

utilizatorilor.
(2) Semnarea electronică a documentelor în SIMED se
realizează în baza unor certificate digitale, stocate pe dispozitive
criptografice de tip smartcard/token USB.
ARTICOLUL 3
Accesarea SIMED

(1) SIMED se accesează printr-o aplicație orientată web,
disponibilă prin intermediul paginii de intranet a aparatului
central al MAI.
(2) Accesul la SIMED al utilizatorilor și administratorilor de
structură se realizează după înregistrarea în sistem și este
limitat strict la rolul pe care aceștia îl îndeplinesc în cadrul
fluxurilor de lucru sau al sistemului.
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ARTICOLUL 4
Condiții de acces

(1) Conectarea și autentificarea la SIMED se realizează prin
introducerea datelor cerute de câmpurile specifice afișate de
aplicația orientată web sau prin intermediul dispozitivelor
criptografice deținute.
(2) Autentificarea în SIMED a persoanelor care au drept de
semnătură electronică se realizează exclusiv cu ajutorul
certificatelor digitale, prin intermediul dispozitivelor criptografice.
(3) Condițiile tehnice și de securitate privind accesul la
SIMED se stabilesc prin dispoziție a secretarului general al MAI.
ARTICOLUL 5

(2) Documentele tipărite pe suport hârtie, transmise către
MAI de colaboratorii externi, se introduc în SIMED de utilizatorii
care realizează, potrivit competențelor, activități de secretariat.
(3) La introducerea în SIMED, documentelor li se alocă un
număr de înregistrare, potrivit reglementărilor în vigoare
referitoare la evidența acestora și, după caz, protecția
informațiilor clasificate.
(4) În SIMED se pot introduce doar documente ale căror
clasă și nivel de secretizare corespund acreditării rețelei prin
intermediul căreia este implementată aplicația orientată web.
(5) Pentru introducerea în SIMED a documentelor prevăzute
la alin. (2), se utilizează unități de tip scanner, fax sau alte
echipamente de calcul cu destinație similară.

Administratorul de structură

(1) La nivelul fiecărei structuri a aparatului central și al
structurilor și instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea
MAI se desemnează, prin dispoziție a conducătorului respectivei
structuri/instituții, un administrator de structură, care este
responsabil de:
a) elaborarea șabloanelor de activitate pentru fluxurile de
lucru;
b) crearea și administrarea fluxurilor de lucru pentru
documentele gestionate de structura/instituția în cauză;
c) cooperarea cu ceilalți administratori de structură pentru
crearea și administrarea fluxurilor de lucru ce implică documente
gestionate de mai multe structuri care utilizează SIMED;
d) administrarea utilizatorilor din structura/instituția în cauză
și crearea rolurilor pentru aceștia;
e) realizarea altor activități pe care le presupune
administrarea SIMED, potrivit competențelor.
(2) Fluxurile de lucru corespunzătoare documentelor
adresate conducerii MAI se definesc de administratorul de
structură din cadrul Secretariatului general sau în cooperare cu
acesta.
(3) Crearea rolurilor se realizează în conformitate cu
atribuțiile prevăzute în fișa postului fiecărui utilizator.
(4) Atribuțiile administratorului de structură se înscriu în fișa
postului personalului desemnat.
ARTICOLUL 6
Introducerea datelor în SIMED

(1) Introducerea datelor în SIMED se realizează de utilizatori,
potrivit:
a) competențelor asociate activităților de secretariat, stabilite
de reglementările în vigoare, și
b) rolului în cadrul sistemului, definit pentru fiecare dintre
aceștia.

ARTICOLUL 7
Registrul unic de evidență

(1) În cadrul SIMED se utilizează un registru unic de
evidență, care asigură înregistrarea și evidența tuturor
documentelor elaborate în cadrul MAI sau remise către acesta
de diferiți colaboratori externi.
(2) Disponibilitatea conținutului registrului unic de evidență
se asigură prin proiectarea, dezvoltarea și realizarea unei
proceduri corespunzătoare de back-up.
ARTICOLUL 8
Arhivarea documentelor

(1) Arhivarea documentelor se efectuează potrivit prevederilor
legale în vigoare.
(2) În cadrul SIMED, arhivarea se realizează prin stocarea
documentelor pe suport extern și pe server, în funcție de politica
stabilită de administratorul de structură, sub îndrumarea
Secretariatului general, a structurilor de secretariat sau a
persoanelor desemnate, cu atribuții pe această linie.
ARTICOLUL 9
Utilizarea dispozitivelor criptografice

Dispozitivele criptografice se eliberează prin grija Direcției
generale pentru comunicații și tehnologia informației, în
conformitate cu prevederile normelor privind utilizarea
certificatelor digitale în MAI.
ARTICOLUL 10
Publicarea

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 13 aprilie 2011.
Nr. 75.
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor
pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură
din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale
a soiurilor multiplicate
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.624 din 7 aprilie 2011 al Direcției generale politici în sectorul vegetal,
în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității,
comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă tarifele pentru efectuarea lucrărilor de
examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în
Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din
România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru
verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate, prevăzute în
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 717/2008

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de
examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în
Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 816 din 5 decembrie 2008, cu completările ulterioare, se
abrogă.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
București, 13 aprilie 2011.
Nr. 84.
ANEXA Nr. 1

TA R I F E

pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național
al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea
purității varietale a soiurilor multiplicate
Tarifele de testare pe specii (lei/an de testare, soi și localitate)
Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

Înscrierea la testare pentru toate speciile

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

P. B.

L.R.

210 lei/soi

CULTURI DE CÂMP

Cereale păioase de toamnă
Grâu de toamnă
Orz de toamnă
Orzoaică de toamnă
Cereale păioase de primăvară
Orzoaică de primăvară
Orez
Porumb
Porumb modificat genetic
Sorg boabe
Mazăre
Fasole

925
925
925
925
925
925
1595
1050
1050
1050
925
925

315
315
315
315
315
315
1260
380
755
315
315
315

170
170
170
170
170
170
630
190
380
170
170
170

125
125
125
125
125
125
420
125
125
125
125

460
460
460
460
460
460
800
525
525
525
460
460

500
420
420
420
460
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Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

Soia
Soia modificată genetic
Floarea-soarelui
Ricin

V.A.U.

T. Pr.

925

315

170

1050

755

380

925

380

C. C. P.

P. B.

125

460

460

190

125

460

460

1050

380

190

125

525

Rapiță pentru ulei

925

275

147

90

460

In pentru ulei

925

315

170

125

460

In + cânepă fibră

925

315

170

125

460

Bumbac

1050

380

190

125

525

Cartof

1345

525

273

175

670

925

380

190

125

460

Plante furajere anuale

1050

380

190

150

525

Plante furajere perene

1050

380

190

150

525

Lucernă

1050

380

190

150

525

Sfeclă furajeră

1050

315

170

125

525

Tutun

1810

670

335

210

925

Plante medicinale și aromatice

1050

400

210

150

525

Sfeclă de zahăr

LEGUME DE CÂMP

Varză timpurie, de vară și conopidă

1050

125

525

Varză de toamnă, creață, roșie și gulie

1050

105

525

Morcov

1050

125

525

Pătrunjel, păstârnac, sfeclă roșie

1050

105

525

Ridichi de lună

525

85

275

Ridichi de vară—toamnă

525

85

275

Țelină

1300

150

670

Ceapă ceaclama și praz

1050

125

525

Usturoi

1050

105

525

Castraveți și dovlecei

1300

150

670

Dovleac

1050

125

525

Pepene galben

1300

150

670

Pepene verde

1300

150

670

Tomate nedeterminate

1805

210

925

Tomate determinate și vinete

1555

150

800

Ardei

1555

170

800

800

105

400

Fasole pitică

1050

125

525

Fasole urcătoare

1554

170

800

Bame

800

105

400

Salată

1050

105

525

Spanac

525

85

252

Mazăre și bob

L.R.

LEGUME PENTRU SERĂ

Varză

1300

650

Gulioare

1300

650

Castraveți lungi

2080

1050

Castraveți cornișon — ciclul I

1830

925

Castraveți cornișon — ciclul II

1555

800

Tomate — ciclul I

2310

1175

380

570

420
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Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

P. B.

Tomate — ciclul II

2100

1050

Vinete

1555

800

Ardei

1830

925

Fasole urcătoare

800

400

Salată

800

400

Varză

800

400

Castraveți cornișon

800

400

Tomate

1050

525

Vinete

800

400

Ardei

925

460

Fasole

525

275

Salată

525

275

L.R.

LEGUME PENTRU SOLARII

POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI

Semințoase

630

Sâmburoase
Nucifere

670
630

Portaltoi

545

Arbuști fructiferi

630

VIȚĂ-DE-VIE

Soiuri pentru vin

735

Soiuri pentru masă

735

Portaltoi

545

CĂPȘUN, HAMEI

Căpșun

630

Hamei

735

PLANTE ORNAMENTALE

Flori anuale
Flori bienale
Plante de seră

630
630
1470

Arbuști ornamentali

630

SPECII ENERGETICE

925

Testarea în câmp a rezistenței la erbicide și insecto-fungicide pentru
soiurile aparținând tuturor speciilor
Testarea în câmp a rezistenței la dăunători pentru soiurile aparținând
tuturor speciilor
Tarife anuale de menținere în Catalogul oficial național al soiurilor de
plante de cultură din România:
— anii I—V
— anii VI—X
— peste 10 ani
Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului
Raport testare D.U.S.**

1.930 lei/soi
1.930 lei/soi

210 lei/soi
315 lei/soi
420 lei/soi
210 lei/soi
1.010 lei/soi

* — D.U.S. — distinctivitate, uniformitate, stabilitate;
— V.A.U. — valoare agronomică și de utilizare;
— T. Pr. — teste preliminare;
— C. C. P. — culturi comparative în condiții de producție;
— P. B. — puritatea varietală a soiurilor — tarif/partidă;
— L.R. — pentru Lista recomandată a soiurilor.
** Eliberarea raportului D.U.S. privind un soi testat deja la Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS), la solicitarea unei autorități
[în conformitate cu reglementările Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV) și Oficiului Comunitar pentru Soiurile de Plante (CPVO)].
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Analize de laborator efectuate pentru stabilirea valorii agronomice și de utilizare
Specia

Denumirea analizei

Metoda utilizată

Lei/analiză

Grâu comun, grâu dur, orz, secară,
ovăz, soia, fasole, mazăre
Grâu comun, grâu dur, orz, secară,
ovăz, soia, fasole, mazăre, arahide,
plante furajere
Grâu comun
Grâu comun, grâu dur

Determinarea umidității

Uscare la etuvă

45

Determinarea conținutului în
proteine

Metoda Kjeldahl

85

Determinarea cenușii totale
Determinarea glutenului umed,
uscat și a indicelui glutenic

Calcinare
Metoda standardizată

105
65

Grâu comun
Grâu comun
Grâu comun
Grâu comun

Farinograma
Determinarea volumului pâinii
Determinarea porozității pâinii
Determinarea elasticității miezului
pâinii
Determinarea corpurilor străine
Pregătirea probelor pentru analiză
Determinarea indicelui de
sedimentare
Determinarea indicelui de cădere

Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată

105
45
45
45

Metoda standardizată
Metoda standardizată
Testul Zeleny — metoda
standardizată
Testul Falling Number — metoda
standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată
Metoda standardizată

45
45
45

Grâu comun
Grâu comun
Grâu comun
Grâu comun, grâu dur
Fasole
Fasole, cartof
Cartof
Cartof
Cartof
Plante oleaginoase și porumb

Procentul de coji
Testul de fierbere
Determinarea amidonului fizic
Test de prăjire a cipsurilor
Test de oxidare
Determinarea în laborator a
conținutului în ulei pentru soiurile
aparținând tuturor speciilor

45
45
45
45
65
45
65

ANEXA Nr. 2

TA R I F E

pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea
în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată
a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate
Tarifele de testare pe specii (euro/an de testare, soi și localitate)
Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

Înscrierea la testare pentru toate speciile

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

P. B.

L.R.

50 euro/soi

CULTURI DE CÂMP

Cereale păioase de toamnă

220

75

40

30

110

Grâu de toamnă

220

75

40

30

110

120

Orz de toamnă

220

75

40

30

110

100

Orzoaică de toamnă

220

75

40

30

110

100

Cereale păioase de primăvară

220

75

40

30

110

Orzoaică de primăvară

220

75

40

30

110

Orez

380

300

150

100

190

Porumb

250

90

45

30

125

100

110
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Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

P. B.

L.R.

Porumb modificat genetic

250

180

90

125

Sorg boabe

250

75

40

30

125

Mazăre

220

75

40

30

110

Fasole

220

75

40

30

110

Soia

220

75

40

30

110

110

Soia modificată genetic

250

180

90

Floarea-soarelui

220

90

45

30

110

110

Ricin

250

90

45

30

125

Rapiță pentru ulei

220

65

35

22

110

In pentru ulei
In + cânepă fibră

220
220

75
75

40
40

30
30

110
110

Bumbac

250

90

45

30

125

Cartof

320

125

65

42

160

Sfeclă de zahăr

220

90

45

30

110

Plante furajere anuale

250

90

45

35

125

Plante furajere perene

250

90

45

35

125

Lucernă

250

90

45

35

125

Sfeclă furajeră

250

75

40

30

125

Tutun

430

160

80

50

220

Plante medicinale și aromatice

250

95

50

35

125

LEGUME DE CÂMP

Varză timpurie, de vară și conopidă

250

30

125

Varză de toamnă, creață, roșie și gulie

250

25

125

Morcov

250

30

125

Pătrunjel, păstârnac, sfeclă roșie

250

25

125

Ridichi de lună

125

20

65

Ridichi de vară—toamnă

125

20

65

Țelină

310

35

160

Ceapă ceaclama și praz

250

30

125

Usturoi

250

25

125

Castraveți și dovlecei

310

35

160

Dovleac

250

30

125

Pepene galben

310

35

160

Pepene verde

310

35

160

Tomate nedeterminate

430

50

220

Tomate determinate și vinete

370

35

190

Ardei

370

40

190

Mazăre și bob

190

25

95

Fasole pitică

250

30

125

Fasole urcătoare

370

40

190

90

135

100
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Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

P. B.

Bame

190

25

95

Salată

250

25

125

Spanac

125

20

60

LEGUME PENTRU SERĂ

Varză

310

155

Gulioare

310

155

Castraveți lungi

495

250

Castraveți cornișon — ciclul I

435

220

Castraveți cornișon — ciclul II

370

190

Tomate — ciclul I
Tomate — ciclul II

550
500

280
250

Vinete

370

190

Ardei

435

220

Fasole urcătoare

190

95

Salată

190

95

Varză

190

95

Castraveți cornișon

190

95

Tomate

250

125

Vinete

190

95

Ardei

220

110

Fasole

125

65

Salată

125

65

LEGUME PENTRU SOLARII

POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI

Semințoase

150

Sâmburoase

160

Nucifere

150

Portaltoi

130

Arbuști fructiferi

150

VIȚĂ-DE-VIE

Soiuri pentru vin

175

Soiuri pentru masă

175

Portaltoi

130

CĂPȘUN, HAMEI

Căpșun

150

Hamei

175

PLANTE ORNAMENTALE

Flori anuale

150

Flori bienale

150

Plante de seră

350

L.R.
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Teste efectuate *
Specia
D.U.S.

Plante de seră

350

Arbuști ornamentali

150

SPECII ENERGETICE

220

V.A.U.

T. Pr.

C. C. P.

Testarea în câmp a rezistenței la erbicide și insecto-fungicide pentru soiurile
aparținând tuturor speciilor
Testarea în câmp a rezistenței la dăunători pentru soiurile aparținând tuturor
speciilor
Tarife anuale de menținere în Catalogul oficial național al soiurilor de plante
de cultură din România:
— anii I—V

460 euro/soi

— anii VI—X
— peste 10 ani
Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului
Raport testare D.U.S.**

75 euro/soi
100 euro/soi
50 euro/soi
240 euro/soi

P. B.

L.R.

460 euro/soi

50 euro/soi

* — D.U.S. — distinctivitate, uniformitate, stabilitate;
— V.A.U. — valoare agronomică și de utilizare;
— T. Pr. — teste preliminare;
— C. C. P. — culturi comparative în condiții de producție;
— P. B. — puritatea varietală a soiurilor — tarif/partidă;
— L.R. — pentru Lista recomandată a soiurilor.
** Eliberarea raportului D.U.S. privind un soi testat deja la Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS), la solicitarea unei autorități
[în conformitate cu reglementările Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV) și Oficiului Comunitar pentru Soiurile de Plante (CPVO)].

Analize de laborator efectuate pentru stabilirea valorii agronomice și de utilizare
Specia

Denumirea analizei

Metoda utilizată

Euro/analiză

Grâu comun, grâu dur, orz, secară,
ovăz, soia, fasole, mazăre

Determinarea umidității

Uscare la etuvă

10

Grâu comun, grâu dur, orz, secară,
ovăz, soia, fasole, mazăre, arahide,
plante furajere

Determinarea conținutului în
proteine

Metoda Kjeldahl

20

Grâu comun

Determinarea cenușii totale

Calcinare

25

Grâu comun, grâu dur

Determinarea glutenului umed,
uscat și a indicelui glutenic

Metoda standardizată

15

Grâu comun

Farinograma

Metoda standardizată

25

Grâu comun

Determinarea volumului pâinii

Metoda standardizată

10

Grâu comun

Determinarea porozității pâinii

Metoda standardizată

10

Grâu comun

Determinarea elasticității miezului
pâinii

Metoda standardizată

10

Grâu comun

Determinarea corpurilor străine

Metoda standardizată

10

Grâu comun

Pregătirea probelor pentru analiză

Metoda standardizată

10

Grâu comun

Testul Zeleny — metoda
standardizată
Testul Falling Number — metoda
standardizată

10

Grâu comun, grâu dur

Determinarea indicelui de
sedimentare
Determinarea indicelui de cădere

Fasole

Procentul de coji

Metoda standardizată

10

Fasole, cartof

Testul de fierbere

Metoda standardizată

10

Cartof

Determinarea amidonului fizic

Metoda standardizată

10

Cartof

Test de prăjire a cipsurilor

Metoda standardizată

15

Cartof

Test de oxidare

Metoda standardizată

10

Plante oleaginoase și porumb

Determinarea în laborator a
conținutului în ulei pentru soiurile
aparținând tuturor speciilor

Metoda standardizată

15

10
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură
din România pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 18/2011
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.326 din 24 martie 2011 al Direcției generale politici în sectorul vegetal,
în baza prevederilor art. 29 alin. (1) și ale art. 34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea,
controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de
plante, republicată,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al
soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 18/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 96 și 96 bis din 4 februarie 2011, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
București, 13 aprilie 2011.
Nr. 85.
ANEXĂ

SOIURI

înscrise în Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 18/2011
I. CEREALE
CEREALS
GRÂU

Denumirea soiului
Variety Denomination

— Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Andelka

2126

2011

(8)

Andino

2111

2011

(8)

Arlequin

2111

2011

(8)

Bandolero

2126

2011

(8)

Flamura 85

1001

2011

(8)

GK Bani

2043

2011

(8)

Katarina

2126

2011

(8)

Mihaela

2126

2011

(8)

Miranda

1001

2011

(8)

Turda 2000

1005

2000

GRÂU DURUM

Denumirea soiului
Variety Denomination

2011

Observații
Other specific mentions

(8)

— Triticum durum Desf.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Observații
Other specific mentions

Grandur

1001

2011

(8)

Wintergold

2138

2011

(8)
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PORUMB

Denumirea hibridului
Variety Denomination

Menținătorul
Maintainer

— Zea mays L.

Anul reînscrierii Comercializare
Anul înregistrării
(radierii)
până la
Date of listing Date of renewal
Marketing till
or of cancellation (after deletion)

Observații
Other specific mentions
Tipul hibridului
Forma H

Grupa de
maturitate
FAO-Index
Maturitas

Anjou 292
DKC4968YG
ES Sigma
Kalvados
Kinemas
Kiskun Emma
Krabas
Krebs
MAS 41B
MAS 47P
MAS 55F
P0017
P0159
P0222
P0746
PR36V78
PR38A76
Prisio YG
Ranki CS
Subianca
Surco
Suzuka
Szonja
Texxel YG

2111
2081
2084
2032
2032
2045
2032
2032
2123
2123
2123
2097
2097
2097
2097
2122
2122
2081
2129
2127
2127
2127
2045
2081

2001
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

HS
HS
HT
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HT
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

300
250
100
500
300
250
290
500
300
400
500
400
400
500
500
400
200
400
400
340
600
400
200
400

Traci CS

2129

2011

HS

400

HIBRIDUL SORG X IARBĂ DE SUDAN

Denumirea soiului
Variety Denomination

Tarquino

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1099

2011

TRITICALE

Denumirea soiului
Variety Denomination

Mezin

(39)

(39)
(39)
(39)

(39)

— Sorghum bicolor (L.) Moench
x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

— x Triticosecale Wittm.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1001

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

(8)

II. PLANTE OLEAGINOASE ȘI TEXTILE
OIL AND FIBRE PLANTS
CAMELINA
Denumirea soiului
Variety Denomination

Camelia

— Camelina sativa L. Crantz

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1001

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
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FLOAREA-SOARELUI

— Helianthus annuus L.

Denumirea soiului
Variety Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
after deletion)

Observații
Other specific mentions
Tipul hibridului
Forma H

1

2

3

4

5

6

Alvarez

1099

2011

HS

Atllas

2101

2011

HS

— Orasole

2082

2004

HS

Codistar

2129

2011

HS

DKF2514

2082

2009

HS

DKF3554

2082

2009

HS

ES Nautic

2084

2011

HT

Fleuret OR

2082

2004

HS

Florencia CS

2129

2011

HS

Flornil

1001

2011

HS

Goldimi

1099

2011

HS

Heliacan

2032

2008

radiat 31.01.2011

30.06.2013

HS

Heliasun RM

2032

2006

radiat 31.01.2011

30.06.2013

HS

Itanol

2082

2006

HS

LG5474HO

2111

2011

HS

LG5633CL

2111

2011

HS

LG5663 CL

2111

2011

HS

Liliana

1078

2011

HS

Mandala

2043

2011

HS

MAS 83R

2123

2011

HS

MAS 89OL

2123

2011

HS

MAS 90T

2123

2011

HS

Morena CL

2003

2011

HS

NS Maestro

2012

2011

HS

NS Taurus

2012

2011

HS

P63LE42

2097

2011

HS

P64LE35

2097

2011

HS

Patron

2082

2011

HS

Pollka CL

2101

2011

HS

PR64F50

2097

2011

HS

PR64F66

2097

2011

HS

PR64G46

2097

2011

HS

PR64H34

2097

2011

HS

PR64H52

2097

2011

HS

PRO229

1098

2011

HS

Prominent

2082

2011

HS

QC Gringo

1099

2011

HS

QC Rioleico

1099

2011

HS

Rigasol OR

2082

2004

HS

Rumbasol

2082

2006

HS

Aurasol
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1

2

3

4

5

6

Salut RM

2032

2009

radiat 31.01.2011

30.06.2013

HS

SU Inessa

2043

2011

HS

Sulfosol

1099

2011

HS

SY Constanza

2082

2011

HS

Tellia

2032

2007

Unisol

2082

2005

RAPIȚĂ
Denumirea soiului
Variety
Denomination

NS Ilia
Rohan

Denumirea soiului
Variety
Denomination

30.06.2013

HS
HS

— Brassica napus L. partim.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

2012
2099

2011
2011

SOIA

radiat 31.01.2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

(8) (24) (25)
(8) (24) (25)

— Glycine max. (L.) Merrill
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Crina F

1001

2011

I

Darina TD

1005

2011

00

Galina

2012

2011

I

NS Mercury

2012

2011

I

NS Rubin

2012

2011

I

Vigo

1078

2011

I

III. PLANTE TUBERCULIFERE ȘI RĂDĂCINOASE
TUBER AND ROOT PLANTS
CARTOF

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Expres

— Solanum tuberosum L.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1003

2011

SFECLĂ DE ZAHĂR

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Baikal

2132

2011

Buda

2119

2002

Eike

2119

2011

Remos

2119

2005

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

td

— Beta vulgaris L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

D m (2)
radiat 31.01.2011

30.06.2013

D m (2)
D m (2)

radiat 31.01.2011

30.06.2013

D m (2)
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SFECLĂ FURAJERĂ

Denumirea soiului
Variety
Denomination

— Beta vulgaris L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Observații
Other specific mentions

Krakus

2066

2001

P m (4)

Tytan Poly

2066

2001

P M (7)

Ursus Poly

2066

2001

P M (7)

IV. PLANTE FURAJERE
FODDER PLANTS
GHIZDEI —
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Dacia 1

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1004

2011

GOLOMĂȚ
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Barlegro

PR54V46
PR55V48

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

2133

2011

Rushmore

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

2097
2097

2011
2011

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

2137

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Bartasja

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

— Festuca rubra L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

gz (27) (11)

RAIGRAS PEREN — Lolium
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

— Medicago sativa L.

PĂIUȘ ROȘU

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

— Dactylis glomerata L.

LUCERNĂ
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Lotus corniculatus L.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

2133

2011

perenne L.

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

T
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SPARCETĂ —
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Vlamar

Onobrychis viciifolia Scop.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1004

2011

TRIFOI ROȘU
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

— Trifolium pratense L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Marga Liv

1017

2011

D

Roxana 1

1004

2011

D

VII. SPECII LEGUMICOLE
VEGETABLE SPECIES
ARDEI

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

— Capsicum annuum L.

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

Andreika

1093

2011

(30)

tm a

Dariochea

1031

2011

(30)

td a

Doljan

1035

2011

(32)

std a

Iulia

1109

2011

(30)

stm a

Jovial

1033

2011

(31) sl

stm a

Karola

1093

2011

(30)

tm a

FASOLE DE CÂMP

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

— Phaseolus vulgaris L.

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

Lechința

1034

2011

a

Prut

1031

2011

nd a

FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ —
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Phaseolus vulgaris L.var.nanus (L.) Aschers

Anul înregistrării
Date of listing

SOIURI CU PĂSTAIA VERDE

Cerasela

1031

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

(Green Pod Varieties)
ex a
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MORCOV —

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Bucovina

Menținătorul
Maintainer

1029

Belona

Menținătorul
Maintainer

1029

Livia

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

std a

— Rheum rhabarbarum L.

Anul înregistrării
Date of listing

1034

2011

1031

tm a

— Solanum melongena L.

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm b

Lycopersicon esculentum Mill.

Anul înregistrării
Date of listing

PENTRU INDUSTRIALIZARE

Moldoveanca

Grupa de maturitate
Maturity group

2011

Menținătorul
Maintainer

Menținătorul
Maintainer

Observații
Other specific mentions

H

Anul înregistrării
Date of listing

TOMATE —

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

2011

REVENT

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Anul înregistrării
Date of listing

PĂTLĂGELE VINETE

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Daucus carota L.

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

(for Industrial Processing)

2011

stm a

VIII. POMI
FRUIT TREES
CAIS —

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Prunus armeniaca L.

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Elmar

1043

2011

VI/3

Ovidius

1043

2011

VII/3

Maturitate de consum
(luna/decada)
Maturity group
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CIREȘ —

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Prunus avium (L.) L.

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Aureea

1042

2011

VI/2

Andrei

1047

2011

VI/2

Iosif

1047

2011

VI/2

Izverna

1037

1989

Mihai

1047

2011

VI/2

Paul

1047

2011

VI/2

Ponoare

1037

1989

Teodora

1042

2011

2008

Topval

VI/2-3

2008

VI/1
VI/2

PRUN —

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Maturitate de consum
(luna/decada)
Maturity group

Prunus domestica L.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1052

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Maturitate de consum
(luna/decada)
Maturity group

VIII/2

ARBUȘTI FRUCTIFERI
FRUIT BUSHES
CĂTINĂ

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Miki

— Hippophaë rhamnoides L.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1110

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

std

PORTALTOI POMICOLI
FRUIT-GROWING STOCH

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

PORTALTOI VEGETATIVI
PENTRU CIREȘ

IP-C7

1037

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

(Vegetative Stock)
(for Cherry)
și pentru vișin
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IX. VIȚA-DE-VIE — Vitis sp. L.

Denumirea soiului
Variety Denomination

Denumirea clonei
Clone Denomination

Anul reînscrierii Comercializare
Anul înregistrării
(radierii)
până la
Date of listing Date of renewal
Marketing till
or of cancellation (after deletion)

Menținătorul
Maintainer

PENTRU MASĂ

Oltean

1079

Observații
Other specific mentions
Culoarea
bobului
Grape color

(Table Grapes)

2011

PENTRU VIN

Epoca de
maturare
Maturity group

A

V—VI

(Wine Grapes)

Fetească albă
144 Od.
Merlot 146 Mn.

1067
1065

2011
2011

A
N

IV—V
V

Șarba 3 Od.

1067

2011

A

V

A = alb (white)
N = negru (black)

XII. PLANTE ORNAMENTALE
ORNAMENTALS
FLORI ANUALE
(ANNUAL FLOWERS)

— Tagetes patula L.

CRĂIȚE

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Nanuk

Menținătorul
Maintainer

1033

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

2011

FLORI PERENE
(PERENNIAL FLOWERS)
CRIZANTEMA

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Clara

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1042

2011

GLADIOLA

Denumirea soiului
Variety
Denomination

— Chrysanthemum sp.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

— Gladiolus hybridus L.

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Gabriella

1042

2011

Mellisa

1042

2011

Melna

1042

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation
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ARBUȘTI ORNAMENTALI
ORNAMENTAL SHRUBBERY)
PIERSIC

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Rubin

— Prunus persica (L.) Batsch

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1037

2011

TRANDAFIR
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Aroma

1042

2011

Violeta

1042

2011

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

— Rosa L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

LEGENDĂ:

Explicația simbolurilor folosite în caracterizarea soiurilor este următoarea:
a
sămânța soiului poate fi pe de o parte certificată ca „sămânță de bază”
b
sămânța soiului poate fi verificată numai ca „sămânță standard”
H
hibrid
HS
hibrid simplu
HT
hibrid trilinial
nd
creștere nedeterminată
sl
pentru câmp și solarii
Grupa de maturitate pentru soia:
00
soiuri timpurii
I
soiuri semitârzii
Grupele de maturitate pentru legume, arbuști fructiferi și plante ornamentale:
ex
soiuri extratimpurii
tm
soiuri timpurii
stm
soiuri semitimpurii
std
soiuri semitârzii
td
soiuri târzii
gz
soiuri pentru gazon
La sfecla de zahăr:
M
soiuri plurigerme
m
soiuri monogerme
Ploidia:
D
diploid
P
poliploid sau triploid
T
tetraploid
La sfecla de zahăr și furajeră s-a specificat metoda de ameliorare astfel:
(2)
2nx2n
diploid androsteril x diploid fertil
(4)
2nx4n
diploid androsteril x tetraploid fertil
(7)
2n+4n
diploid fertil + tetraploid fertil
Epoca de maturare la vița-de-vie:
IV
1—15 septembrie
V
16—30 septembrie
VI
1—15 septembrie
Alte simboluri:
(8)
soiuri de toamnă
(11)
42 cromozomi
(24)
pentru ulei
(25)
fără acid erucic
(27)
ssp. commutata
(30)
ardei gras
(31)
ardei iute
(39)
organism modificat genetic

acoperitor de sol,
roz
acoperitor de sol,
roz
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Lista menținătorilor soiurilor înregistrate în Suplimentul nr. 1
al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 18/2011

Cod

Denumirea

Adresa

1001 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

Fundulea — 915200,
județul Călărași

1003 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Suceava — 720262,
Bd.1 Decembrie 1918 nr. 15,
județul Suceava

1004 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Cluj-Napoca — 400372,
calea Mănăștur nr. 3,
județul Cluj

1005 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Turda — 401100,
Str. Agriculturii nr. 27,
județul Cluj

1017 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Comuna Livada — 447180,
str. Baia Mare nr. 7,
județul Satu Mare

1029 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra

Vidra — 077185,
județul Ilfov

1031 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

Bacău — 600388,
Calea Bârladului nr. 220,
județul Bacău

1033 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

Buzău — 120024,
Str. Mesteacănului nr. 23,
județul Buzău

1034 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut

Iernut — 545100,
str. T. Vladimirescu nr. 4,
județul Mureș

1035 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Ișalnița

Ișalnița — 207340,
județul Dolj

1037 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești — Mărăcineni

Comuna Mărăcineni — 117450,
județul Argeș

1042 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj

Cluj-Napoca — 400457,
Str. Horticultorilor nr. 5, CP — 1—86,
județul Cluj

1043 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța

Comuna Valu lui Traian — 907300,
Str. Pepinierei nr. 1,
județul Constanța

1047 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași

Iași — 700620,
șos. Voinești nr. 175,
județul Iași

1052 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea

Râmnicu Vâlcea,
Calea lui Traian nr. 464,
județul Vâlcea

1065 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș

Comuna Ghioroc — 317135,
județul Arad

1067 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești

Odobești — 625300,
str. Ștefan cel Mare nr. 61,
județul Vrancea

1078 Societatea Comercială ITC — S.R.L.

București — 011464, sectorul 1,
bd. Mărăști nr. 61

1079 Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură

Craiova — 200583,
Str. Libertății nr. 15,
județul Dolj

1093 Societatea Comercială „Agrosel” — S.R.L.

Câmpia Turzii — 405100,
Str. Laminoriștilor nr. 19,
județul Cluj
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Cod

Denumirea

Adresa

1098 Societatea Comercială „Procera Agrochemicals România” — S.R.L.

Fundulea — 915200,
Str. Muncii nr. 11,
județul Călărași

1099 Societatea Comercială „Quality Crops Agro” — S.R.L.

București — 11995, sectorul 1,
str. Pușkin nr. 1, et. 1, ap. 2

1109 Societatea Comercială „Petrosu” — S.A.

Brăila — 810225,
Bd. Dorobanților nr. 52, bl. A40, ap. 28,
județul Brăila

1110 Societatea Comercială „MIK A.I. Impex” — S.R.L.

Gherla — 405300,
Str. Reformei nr. 6,
județul Cluj

2003 Societatea Comercială „Saaten Union România” — S.R.L.

București — 020041, sectorul 2,
str. I.L.Caragiale nr. 3, et. 3, ap. 8

2012 Institute of Field and Vegetable Crops

Maksima Gorkog 30,
21000 Novi Sad,
Serbia

2032 KWS SAAT AG.

Postfach 14 63, D-37555,
Einbeck,
Germany

2043 Cereal Research Non-Profit Company Szeged

P.O. Box 391, H 6701,
Szeged,
Hungary

2045 Kiskun Research Center

Halas Fuses Puszta 42,
H-6400 Kiskun,
Hungary

2081 Monsanto SAS

1 Rue Jacques Monod,
Europarc du Chêne,
69673 Bron Cedex,
France

2082 Syngenta Seeds — S.A.

12 chemin de l’Hobit, BP 27,
F-31790, Saint-Sauveur,
France

2084 Euralis Semences — S.A.

Avenue Gaston Phoebus,
F-64231 Lescar Cedex,
France

2097 Pioneer Hi-Bred Services GmbH

Pioneer Strasse Industriegelaende,
A -7111 Parndorf,
Austria

2099 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Hohenlieth,
D-24363 Holtsee,
Germany

2101 R2n

Avenue Saint Pierre, Site de
Bourran, BP 3336, F-12033,
Rodez, Cedex 09, France

2111 Limagrain Verneuil Holding

BP 115, F - 63203,
Riom Cedex,
France

2119 Strube GmbH S Co. KG

Hauptstrasse 1,
38387 Söllingen,
Germany

2122 Pioneer Genetique SARL

Chemin de l’ Enseigure,
F- 31840, Aussonne,
France

2123 Maïsadour Semences

Route de Saint Sever, F-40280,
Haut Mauco,
France
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Cod

Denumirea

Adresa

2126 Department for Cereal Breeding and Genetics Osijek

Jusno predgrade 17, 31103,
Osijek,
Croația

2127 Dow AgroSciences GmbH

Im Rheinfeld 7, D-76437,
Rastatt,
Germany

2129 Caussade Semences

Z.I. De Meaux, BP 109—82303,
Caussade Cedex,
France

2132 Maribo Seed International ApS

Hojbygardvej 31, 4960 — Holeby,
Denmark

2133 Barenbrug Holland B.V.

Stationsstraat 40, Oosterhout-GLD,
P.O. Box 4, 6678-ZG,
Holland

2137 Ampac Seed Company

PO Box 318, Tangent,
Oregon, 97389
USA

2138 Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

Im Rheinfeld 1—13,
76437 Rastatt,
Germany
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