
Ordinul 1 din 4 ianuarie 2012 (Ordinul 1/2012) 

pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de 

materiale forestiere de reproducere si a modelului buletinului de 

analiza a semintelor 

Publicat in Monitorul Oficial 40 din 17 ianuarie 2012 (M. Of. 40/2012)  

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 225.842 din 14 octombrie 2011 al Directiei paduri si 

dezvoltare forestiera,  

   in temeiul prevederilor art. 65 lit. b) si c) din Legea nr. 107/2011 privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 

1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare,  

 

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:  

 

   Art. 1. -  

    Se aproba modelul de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de 

reproducere, prevazut in anexa nr. 1.  

   Art. 2. -  

    Se aproba modelul buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere, prevazut in anexa nr. 2.  

   Art. 3. -  

    Formularul de eticheta intocmit conform modelului etichetei lotului/lotului divizat de materiale 

forestiere de reproducere se tipareste pe hartie format A5 cu caractere Arial 11 si se plastifiaza dupa 

completare.  

   Art. 4. -  

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.  

   Art. 5. -  

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:  

   a) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 494/2004 pentru aprobarea 

modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere, publicat 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 6 august 2004;  

   b) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 312/2004 pentru aprobarea 

modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 496 din 2 iunie 2004.  

   Art. 6. -  

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-40-din-17.01.2012-%28M.-Of.-40-2012-21362%29.htm
http://legestart.ro/Legea-107-2011-comercializarea-materialelor-forestiere-reproducere-%28NTg4MjE5%29.htm
http://legestart.ro/Hotararea-1635-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Mediului-Padurilor-%28MzQ1MjM5%29.htm
http://legestart.ro/Hotararea-1635-2009-organizarea-functionarea-Ministerului-Mediului-Padurilor-%28MzQ1MjM5%29.htm
http://legestart.ro/Ordinul-494-2004-aprobarea-modelului-eticheta-insoteste-lotul-lotul-divizat-material-forestier-reproducere-%28NzE0MzE-%29.htm
http://legestart.ro/Ordinul-312-2004-aprobarea-modelului-buletinului-analiza-calitatii-semintelor-forestiere-%28NzE0MTQ-%29.htm


 

Anexa nr. 1 

la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor  

nr. 1/04.01.2012  

 

Etichetă care însoţeşte lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere 

-Model- 

1. Numele furnizorului: 

2.Codul furnizorului: 3. Certificat de identitate: RO………../Nr. ………/ An……….. 

4. Denumirea botanică şi populară: 

5. Natura materialului forestier de  6.Vârsta puieţi (ani) 

 

 

9. Tipul de mat  

10. Cantitatea: 

11. Provenienţa: codul unităţii-sursă din catalogul naţional 

al materialului de bază, sau codul de identificare a regiunii 

de provenienţă: 

12. Codul regiunii de provenienţă: 

13. Originea: 

  

15. Anul fructificaţiei, pentru seminţe: 16. Puritate (%):  

17. Procentul de germinare /Procentul de viabilitate a 

seminţelor pure (%): ………./………. 

18. Masa a 1000 de seminţe (g): 

19. Numărul de seminţe germinabile /Numărul de seminţe 

viabile, per kilogram: …………./…………. 

20. Nume producător:  

      Cod producător: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor  

nr. 1/04.01.2012  

 

Laboratorul de analiză a calităţii seminţelor forestiere....................................................................... 

Jurnal nr. ............................................................................................................................................. 

Buletin de analiză nr. …… 

a calităţii seminţelor forestiere - STAS 1808-2004 

                                                                  -Model- 

A. Date de identificare 

1. Data înregistrãrii:  

2. Numãrul lotului:  Masa lotului (kg):  Anul recoltãrii:  

3. Solicitant:  cu adresa nr.          

4. Specia
1)

:  

5. Provenienţa
2)

:  

 

B. Rezultatul analizei 

1. Puritatea (%):  Seminţe pure (%):  

 Seminţe din alte specii (%):    

 Materii inerte (%):    

2. Metoda de analizã
3)

:  

3. Caracteristicile lotului în funcţie de metoda de analiză folosită: 

2.a. Fiziologică 2.b. Biochimică 

Germinaţia tehnicã (%):  Viabilitatea (%):  

Numărul de zile după care s-a făcut 

evaluarea finală 

 Seminţe viabile (%)                             

Seminţe normal germinate(%)  

Seminţe moarte (%)                       
 

Seminţe anormal germinate (%)  Seminţe seci (%)  

Seminţe sãnãtoase dar negerminate (%)  Seminţe atacate (%)  

Seminţe moarte (%)    

Alte seminţe (%)    

4. Valoarea culturalã (%):  5. Masa a 1000 seminţe (g):  

6. Numãr de seminţe per kg. (buc.)  

7. Numãr de seminţe germinabile/viabile per kg. (buc.)  

8. Data terminãrii analizei:   9.Valabilitatea buletinului (luni)    

  10. Materiile inerte sunt constituite din :  

 

11. Observaţii
4)

:  
 

 

Şef Laborator,                               Analizat de,  
                             ................................................ ............................................. 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

1)
 Se înscrie denumirea ştiinţifică urmată de denumirea populară 

2)
 Se înscrie provenienţa seminţelor urmată de seria şi numărul certificatului de identitate prevăzut în Legea nr. 

107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere  
3)

 Se completează după caz, cu codul 2.a sau 2.b, în funcţie de metoda de analiză: 

 2.a – metoda fiziologică, 

 2.b – metoda biochimică şi secţionare 
4)

 Orice alte informaţii cu privire la lotul analizat (inclusiv denumirea speciei/speciilor şi participarea în lot, pe specii, 

pentru seminţele din alte specii menţionate la analiza purităţii) 

 

 


