
Ordinul nr. 1300/2018 pentru modificarea anexei 
nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 149/2010 privind comercializarea 
semințelor de cereale 
Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 01 ianuarie 2019 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.169 din 8.08.2018, elaborat de către 
Direcția generală control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, 
verificare și control, 

luând în considerare necesitatea armonizării legislației naționale cu Directiva de punere 
în aplicare (UE) 2018/1.027 a Comisiei din 19 iulie 2018, de modificare a 
Directivei 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce privește distanțele de izolare pentru 
Sorghum spp., 

în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, 
controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, 
precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea 
Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările 
ulterioare, 

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 

Art. I. - 

Punctul 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

2. Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele 
învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită: 

   

 Cultură 
Distanță 
minimă 

 Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât 
hibrizii: 

 

 - pentru producerea de sămânță Bază 300 m 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmbxgy4a/directiva-de-punere-in-aplicare-nr-1027-2018-de-modificare-a-directivei-66-402-cee-a-consiliului-in-ceea-ce-priveste-distantele-de-izolare-pentru-sorghum-spp-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dknbzhe/privind-comercializarea-semintelor-de-cereale-66-402-cee?d=2018-09-24
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgobygm/legea-nr-266-2002-privind-producerea-prelucrarea-controlul-si-certificarea-calitatii-comercializarea-semintelor-si-a-materialului-saditor-precum-si-testarea-si-inregistrarea-soiurilor-de-plante?pid=67390274&d=2018-09-24#p-67390274
https://lege5.ro/Gratuit/ge2dimztgaya/hotararea-nr-30-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-precum-si-pentru-modificarea-art-6-alin-6-din-hotararea-guvernului-nr-1186-2014-privind-organiz?pid=153117234&d=2018-09-24#p-153117234
https://lege5.ro/Gratuit/gqytqmjzha/hotararea-nr-1186-2014-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-pentru-administrarea-sistemului-national-antigrindina-si-de-crestere-a-precipitatiilor?pid=257338586&d=2018-09-24#p-257338586
https://lege5.ro/Gratuit/gi4taobyg4ya/art-i-ordin-1300-2018?dp=gi3dknjzgi4toni
https://lege5.ro/Gratuit/geztkmryha/ordinul-nr-149-2010-privind-comercializarea-semintelor-de-cereale?pid=43152222&d=2018-09-24#p-43152222


 - pentru producerea de sămânță Certificată 250 m 

 Sorghum spp.  

 - pentru producerea de sămânță Bază (*1) 400 m 

 - pentru producerea de sămânță Certificată (*1) 200 m 

 X Triticosecale, soiuri autogame  

 - pentru producerea de sămânță Bază 50 m 

 - pentru producerea de sămânță Certificată 20 m 

 Zea mays 200 m 

(*1) În unele zone în care prezența de Sorghum halepense sau Sorghum sudanense ridică 
o problemă de polenizare încrucișată, se aplică următoarele dispoziții: 

a) culturile destinate producției de sămânță Bază de Sorghum bicolor sau hibrizii săi 
trebuie să fie izolați la cel puțin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen; 

 

b) culturile destinate producției de sămânță Certificată de Sorghum bicolor sau hibrizii 
săi trebuie să fie izolați la cel puțin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen. 

Distanțele minime enumerate pot fi ignorate dacă există protecție suficientă față de 
orice polenizare străină nedorită." 

Art. II. - 

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

Art. III. - 

 

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

 
Ministrul agriculturii și dezvoltării 

rurale, 
Petre Daea 

 

București, 8 august 2018. 

Nr. 1.300. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4taobyg4ya/art-ii-ordin-1300-2018?dp=gi3dknjzgi4tqna
https://lege5.ro/Gratuit/gi4taobyg4ya/art-iii-ordin-1300-2018?dp=gi3dknjzgi4tqnq

