
ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului
ministrului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  nr.
1.366/2005 pentru  aprobarea  Regulilor  şi  normelor  tehnice
privind  producerea  în  vederea  comercializării,  controlul  şi
certificarea  calităţii  şi/sau  comercializarea  seminţelor  de
legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului
agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  nr.  1.269/2005
pentru  aprobarea  Regulilor  şi  normelor  tehnice  privind
producerea,  controlul  calităţii  şi/sau  comercializarea
materialului  de  înmulţire  şi  plantare  legumicol,  altul  decât
seminţele
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr.
206.089 din 13.01.2020,
în baza prevederilor Directivei de punere în aplicare a Comisiei nr.  990/2019 de
modificare a listei de genuri şi specii  de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din
Directiva  2002/55/CE a  Consiliului,  din  anexa  II  la  Directiva  2008/72/CE a
Consiliului şi din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei,
În  temeiul  prevederilor  art.  9  alin.  (5)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  30/2017
privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,
precum  şi  pentru  modificarea  art.  6  alin.  (6)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.
1.186/2014 privind organizarea şi  funcţionarea Autorităţii  pentru Administrarea
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I

Ordinul  ministrului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  nr.  1.366/2005
pentru  aprobarea  Regulilor  şi  normelor  tehnice  privind  producerea  în  vederea
comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de
legume,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  122  bis  din  8
februarie  2006,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  se modifică după cum
urmează:
1.La articolul 2 alineatul (1), litera B va avea următorul cuprins:

"B. legume reprezintă plantele din speciile destinate producţiei din agricultură sau
horticultură, dar nu pentru folosire în scop ornamental:
Allium cepa L.
- Grupul Cepa (ceapă, ceapă eşalotă)
- Grupul Aggregatum (ceapă eşalotă)
Allium fistulosum L. (ceapă de iarnă)
- toate soiurile
Allium porrum L. (praz)
- toate soiurile
Allium sativum L. (usturoi)
- toate soiurile
Allium schoenoprasum L. (arpagic)
- toate soiurile
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (asmăţui)
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- toate soiurile
Apium graveolens L.
- Grupul ţelină
- Grupul ţelină de rădăcină
Asparagus officinalis L. (sparanghel)
- toate soiurile
Beta vulgaris L.
- Grupul sfeclă de grădină (sfeclă roşie, inclusiv sfeclă Cheltenham)
- Grupul sfeclă pentru frunze şi peţiol (sfeclă pentru frunze şi peţiol sau mangold)
Brassica oleracea L.
- Grupul varză kale
- Grupul conopidă
- Grupul Capitata (varză roşie şi varză albă)
- Grupul varză de Bruxelles
- Grupul gulie
- Grupul varză creaţă
- Grupul broccoli (tip calabrez şi tip germinativ)
- Grupul varză kale «Nero di Toscana»
- Grupul Tronchuda (varză portugheză)
Brassica rapa L.
- Grupul varză chinezească
- Grupul nap
Capsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)
- toate soiurile
Cichorium endivia L.
- toate soiurile
Cichorium intybus L.
- Grupul andivă
- Grupul cicoare pentru frunze (cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)
- Grupul cicoare industrială (pentru rădăcină)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai (pepene verde)
- toate soiurile
Cucumis melo L. (pepene galben)
- toate soiurile
Cucumis sativus L.
- Grupul castravete
- Grupul castravete cornişon
Cucurbita maxima Duchesne (dovleac moscat)
- toate soiurile
Cucurbita pepo L. (dovleac verde, inclusiv dovleac cultivat matur şi dovleac crenelat
sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)
- toate soiurile
Cynara cardunculus L.
- Grupul anghinare
- Grupul cardon
Daucus carota L. (morcov şi morcov furajer)
- toate soiurile
Foeniculum vulgare Mill. (fenicul)



- Grupul Azoricum
Lactuca sativa L. (salată verde)
- toate soiurile
Solanum lycopersicum L. (tomată)
- toate soiurile
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill
- Grupul pătrunjel pentru frunze
- Grupul pătrunjel pentru rădăcină
Phaseolus coccineus L. (fasole spaniolă)
- toate soiurile
Phaseolus vulgaris L.
- Grupul fasole pitică
- Grupul fasole urcătoare
Pisum sativum L.
- Grupul mazăre cu bob neted
- Grupul mazăre cu bob zbârcit
- Grupul mazăre dulce
Raphanus sativus L.
- Grupul ridiche
- Grupul ridiche neagră
Rheum rhabarbarum L. (rubarbă)
- toate soiurile
Scorzonera hispanica L. (scorţoneră)
- toate soiurile
Solanum melongena L. (pătlăgica vânătă)
- toate soiurile
Spinacia oleracea L. (spanac)
- toate soiurile
Valerianella locusta (L) Laterr. (fetica sau salata mielului)
- toate soiurile
Vicia faba L. (bob)
- toate soiurile
Zea mays L.
- Grupul porumb dulce
- Grupul porumb de floricele
Toţi hibrizii speciilor şi grupurilor enumerate mai sus."
2.În anexa nr. 2, la punctul 3 litera a) prima coloană a tabelului, rubricile dintre

"Asparagus officinalis" şi "Cichorium endivia" vor avea următorul cuprins:
"Beta vulgaris (grupul sfeclă roşie)
Beta vulgaris (altele decât cele din grupul sfeclă roşie)
Brassica oleracea (grupul conopidă)
Brassica oleracea (altele decât cele din grupul conopidă)
Brassica rapa (grupul varză chinezească)
Brassica rapa (grupul nap)
Capsicum annuum
Cichorium intybus (grupul andivă, grupul cicoare pentru frunze)
Cichorium intybus [grupul cicoare industrial (pentru rădăcină)]."
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3.În anexa nr. 3, la punctul 2 prima coloană a tabelului, rubricile dintre "Capsicum
annuum" şi "Cichorium endivia" vor avea următorul cuprins:
"Cichorium intybus (Grupul andivă, grupul cicoare pentru frunze)
Cichorium intybus [grupul cicoare industrial (pentru rădăcină)]"
Art. II

Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea,
controlul  calităţii  şi/sau  comercializarea  materialului  de  înmulţire  şi  plantare
legumicol, altul decât seminţele, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
2.La anexa nr. 3, coloana "Genul sau specia" se modifică după cum urmează:

a)textul  "Allium  ascalonicum"  se  înlocuieşte  cu  textul  "Allium  cepa  -  grupul
Aggregatum";
b)textul "Allium cepa" se înlocuieşte cu textul "Allium cepa - grupul Cepa";
c)textul "Brassica pekinensis" se înlocuieşte cu textul "Brassica rapa - grupul varză
chinezească";
d)textul  "Lycopersicon  lycopersicum"  se  înlocuieşte  cu  textul  "Solanum
lycopersicum".
Art. III

Prezentul  ordin  se publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  şi  intră în
vigoare la data de 1 iulie 2020.
*
Prezentul  ordin  transpune  Directiva  de  punere  în  aplicare  (UE)  2019/990 a
Comisiei de modificare a listei de genuri şi specii de la articolul 2 alineatul (1) litera
(b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE
a Consiliului şi din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 160 din 18 iunie 2019.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros

ANEXĂ:Lista  genurilor  şi  a  speciilor  prevăzute  la  articolul  1
alineatul (3)
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.269/2005)
Allium cepa L.
- Grupul Cepa (ceapă, ceapă eşalotă)
- Grupul Aggregatum (ceapă eşalotă)
Allium fistulosum L. (ceapă de iarnă)
- toate soiurile
Allium porrum L. (praz)
- toate soiurile
Allium sativum L. (usturoi)
- toate soiurile
Allium schoenoprasum L. (arpagic)
- toate soiurile
Anthriscus cerefolium L. Hoffm. (asmăţui)
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- toate soiurile
Apium graveolens L.
- Grupul ţelină
- Grupul ţelină de rădăcină
Asparagus officinalis L. (sparanghel)
- toate soiurile
Beta vulgaris L.
- Grupul sfeclă de grădină (sfeclă roşie, inclusiv sfeclă Cheltenham)
- Grupul sfeclă pentru frunze şi peţiol (sfeclă pentru frunze şi peţiol sau mangold)
Brassica oleracea L.
- Grupul varză kale
- Grupul conopidă
- Grupul Capitata (varză roşie şi varză albă)
- Grupul varză de Bruxelles
- Grupul gulie
- Grupul varză creaţă
- Grupul broccoli (tip calabrez şi tip germinativ)
- Grupul varză kale "Nero di Toscana"
- Grupul Tronchuda (varză portugheză)
Brassica rapa L.
- Grupul varză chinezească
- Grupul nap
Capsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)
- toate soiurile
Cichorium endivia L.
- toate soiurile
Cichorium intybus L.
- Grupul andivă
- Grupul cicoare pentru frunze (cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)
- Grupul cicoare industrială (pentru rădăcină)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (pepene verde)
- toate soiurile
Cucumis melo L. (pepene galben)
- toate soiurile
Cucumis sativus L.
- Grupul castravete
- Grupul castravete cornişon
Cucurbita maxima Duchesne (dovleac moscat)
- toate soiurile
Cucurbita pepo L. (dovleac verde, inclusiv dovleac cultivat matur şi dovleac crenelat
sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)
- toate soiurile
Cynara cardunculus L.
- Grupul anghinare
- Grupul Cardon
Daucus carota L. (morcov şi morcov furajer)
- toate soiurile
Foeniculum vulgare Mill. (fenicul)



- Grupul Azoricum
Lactuca sativa L. (salată verde)
- toate soiurile
Solanum lycopersicum L. (tomată)
- toate soiurile
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill
- Grupul pătrunjel pentru frunze
- Grupul pătrunjel pentru rădăcină
Phaseolus coccineus L. (fasole spaniolă)
- toate soiurile
Phaseolus vulgaris L.
- Grupul fasole pitică
- Grupul fasole urcătoare
Pisum sativum L.
- Grupul mazăre cu bob neted
- Grupul mazăre cu bob zbârcit
- Grupul mazăre dulce
Raphanus sativus L.
- Grupul ridiche
- Grupul ridiche neagră
Rheum rhabarbarum L. (rubarbă)
- toate soiurile
Scorzonera hispanica L. (scorţoneră)
- toate soiurile
Solanum melongena L. (pătlăgica vânătă)
- toate soiurile
Spinacia oleracea L. (spanac)
- toate soiurile
Valerianella locusta L. Laterr. (fetica sau salata mielului)
- toate soiurile
Vicia faba L. (bob)
- toate soiurile
Zea mays L.
- Grupul porumb dulce
- Grupul porumb de floricele
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 23 ianuarie 2020


