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Nr.104/04.09.
Proces Verbal

La data de 01.09.2009 a avut loc  întâlnirea organizata de  AMSEM cu  tema:
„Situaţia  soiurilor  sub  derogare  CE   -  grupa  Cereale  păioase” la  care  au 

participat:
 Reprezentanţi MAPDR   - Dl. Nicolescu Mihai consilier al ministrului

 - Dl. Badiu Aurel Florentin director cercetare
 - Dl.Dădulescu Laurenţiu sef serv. SCS

ISTIS    -D-na Ciora Mihaela
- Popescu Constanţa

Asoc. AMSEM  - Dl. Nedelcu Gheorghe preşedinte
                           - Dl. Hedeşan Gheorhe preşedinte executiv

      - Dl. Tianu Alexandru director executiv
      -Dl.  Negrilă  Emilian  director  departament  cereale  şi 

plante tehnice
          INCDA Fundulea  Dl. Oprea Grigore
          SCDA Podu Iloaiei  - D-na Ioana Ionela
          SCDA Suceava     -  Dl. Bodea Dumitru
          SCDA Brăila    - Dl. Ivan Ionel 

         -Dl. Bularda Marcel 
   Au mai fost invitaţi: ASAS, SCDA Turda, SCDA Lovrin, SCDA Albota,  SCDA Oradea, 
care nu au participat. Directorul SCDA Oradea şi-a  anunţat poziţia telefonic.

S-au discutat toate soiurile care nu au clarificată situaţia până la această data din 
Lista soiurilor care au derogare de comercializare pe teritoriul României pana la 31 dec. 
2009, conform tabelului de mai jos, stabilindu-se următoarele concluzii:

Denumirea 
soiului

Menţinătorul Concluzia

GRÂU
Albota SCDA Albota Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază 
Aniversar SCDA Suceava Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Ardeal 1 INCDA Fundulea S-a produs sămânţă în acest an.

S-a solicitat să fie trecut ca soi în conservare.
Beti SCDA Podu Iloaiei A  avut  raport  nefavorabil  ,  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare.
Briana SCDA Şimnic A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare.
Crişana SCDA Oradea A fost retestat în Cehia şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare. A comunicat telefonic Dir. staţiunii.
Drobeta SCDA Suceava A fost retestat – rezultat nefavorabil şi e solicitată radierea.
Eliana SCDA Podu Iloaiei A  avut  raport  nefavorabil  ,  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare
Esenţial SCDA Suceava A avut raport nefavorabil – se solicită radierea
Flamura 85 ICNDA Fundulea S-a solicitat retestarea
Gabriela SCDA Podu Iloaiei Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Gasparom SCDSA Suceava A  avut  raport  nefavorabil  ,  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare.
Iaşi 2 SCDA Podu Iloaiei A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare
Moldova 83 SCDA Podu Iloaiei Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Pădureni SCDA Turda A  avut  raport  nefavorabil  –  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 
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(ant. Rubin) conservare.
Romulus SCDA Lovrin Testat  de  ISTIS  –  Respins,  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare
Speranţa SCDA Turda Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
SV 99 SCDA Suceava A fost retestat, propus pentru următoarea şedinţă de omologare
Şimnic 30 SCDA Şimnic A  avut  raport  nefavorabil  ,  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare
Turda 95 SCDA Turda Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Turda 2000 SCDA Turda A  fost  retestat  de  ISTIS-  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 

conservare.
Voroneţ SCDA Suceava A fost retestat, propus pentru următoarea şedinţă de omologare
  GRÂU DURUM
Grandur INCDA Fundulea S-a solicitat retestare
Pandur INCDA Fundulea Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
  OREZ
Brăila SCDA Brăila Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Speranţa INCDA Fundulea Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
   ORZOAICĂ
Bogdana 
(ant. Avânt)

SCDA Suceava A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 
omologare

Capriana SCDA Turda Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Daciana SCDA Turda A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare
Haşdate (ant. 
Aura)

SCDA Turda Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază

Jubileu SCDA Turda A  fost  retestat  de  ISTIS-  se  solicită  să  fie  trecut  ca  soi  în 
conservare.

Laura INCDA Fundulea Se solicita trecerea ca soi în conservare
Maria SCDA Suceava A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare
Romaniţa SCDA Turda A fost retestat la ISTIS şi e propus pentru următoarea şedinţă de 

omologare
Stindard SCDA Suceava A fost retestat de ISTIS- se radiază
   ORZ
Andrei INCDA Fundulea A avut raport nefavorabil,  se solicita radierea
Compact INCDA Fundulea Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
Mădălin INCDA Fundulea Soiul nu a fost supus retestării de către menţinător – se radiază
   OVĂZ
Jeremy SCDA Lovrin Se solicită să fie trecut ca soi în conservare
Mureş SCDA Turda Se solicita retestare
Lovrin 27 SCDA Lovrin Se solicită să fie trecut ca soi în conservare
    TRITICALE
Trilstar INCDA Fundulea Se solicita radierea
 Ţebea SCDA Turda Se solicită să fie trecut ca soi în conservare.
 RAPIŢA
Perla SC ITC SRL Aviz nefavorabil, s-a retrimis sămânţa in Cehia pentru continuarea 

testării
Pentru finalizarea concluziilor s-au stabilit următoarele:

- dl.  Hedesan  va  comunica  si  va  solicita  SCDA  Lovrin  si  Turda  să-si  stabilească 
punctul de vedere pentru soiurile care nu au fost clarificate ;

- Fiecare menţinător specificat în tabel care a optat pentru retestare sau pentru soi în 
conservare va transmite de urgenţa la ISTIS  cererea  oficială  de retestare sau de 
trecere a soiului ca soi în conservare;

- ISTIS va organiza şedinta de omologare a soiurilor cel târziu în luna noiembrie a.c;
- Pentru celelalte specii se va organiza o întâlnire in aceeaşi maniera după finalizarea 

rezultatelor testării, in cursul lunii noiembrie.
PS. In urma solicitării,  SCDA Lovrin  şi  SCDA Turda au comunicat  punctul  lor de vedere,  prin adresele 
nr.2135/03.09.2009 şi respectiv nr. 1097/04.09.2009, p.d.v. introdus în tabel pentru fiecare soi.

Pentru conformitate,
Preşedinte executiv AMSEM,

Gheorghe HEDESAN


