Nr.
crt.
1.

AUTORIZATII EMISE ÎN ANUL 2008
AUTORIZATIA Nr. 1 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Syngenta Agro SRL înregistratã la Registrul Comertului sub
nr. J40/1380/1995, CUI RO 7025525,cu sediul în Bucuresti, str. BucurestiPloiesti nr. 73-81,et.4, sector 1,
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã S.C. Syngenta Agro SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, prin reteaua Institutului
de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul
Statiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud. Timis, din
subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MADR),
a porumbului (Zea Mays L.) linia MIR604, împreunã cu toti hibrizii proveniti
din aceasta, modificat genetic pentru rezistentã la atacul unor insecte
Coleoptere, Codul unic de identificare, SYN-IR6 Ø4-5.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii ISTIS: CTS Dâlga,
judetul Cãlãrasi, CTS Târgoviste, judetul Dâmbovita, CTS Râmnicu Sãrat,
judetul Buzãu, CTS Satu Mare, judetul Satu Mare, CTS Tecuci, judetul
Galati si în douã locatii SCDA Lovin si anume Lovrin, judetul Timis si
Petresti, judetul Satu Mare.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 25 kg porumb MIR604 - hibridul NX44267DW, iar produsul
modificat genetic se importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).

2.

AUTORIZATIE Nr. 2 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Syngenta Agro SRL înregistratã la Registrul Comertului sub
nr. J40/1380/1995, CUI RO 7025525,cu sediul în Bucuresti, str. BucurestiPloiesti nr. 73-81,et.4, sector 1,
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã S.C. Syngenta Agro SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, prin reteaua Institutului
de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul
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Statiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud. Timis, din
subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MADR),
a porumbului (Zea Mays L.) linia GA21 modificat genetic pentru tolerantã
la erbicidele pe bazã de glifosat, împreunã cu toti hibrizii proveniti din
aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØØ21-9.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii ISTIS: CTS Dâlga,
judetul Cãlãrasi, CTS Târgoviste, judetul Dâmbovita, CTS Râmnicu Sãrat,
judetul Buzãu, CTS Satu Mare, judetul Satu Mare, CTS Tecuci, judetul
Galati si în douã locatii SCDA Lovin si anume Lovrin, judetul Timis si
Petresti, judetul Satu Mare.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
de porumb GA21 modificat genetic pentru tolerantã la erbicidele pe bazã
de glifosat este de maxim 20 kg porumb hibridul X51345 si de maxim 15
kg porumb hibridul NX44257GB, iar produsul modificat genetic se importã
din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
3.

AUTORIZATIE Nr. 3 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Syngenta Agro SRL înregistratã la Registrul Comertului sub
nr. J40/1380/1995, CUI RO 7025525, cu sediul în Bucuresti, str. BucurestiPloiesti nr. 73-81,et.4, sector 1,
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã S.C. Syngenta Agro SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, prin reteaua Institutului
de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul
Statiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud. Timis, din
subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MADR),
a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11 modificat genetic pentru rezistentã la
atacul unor insecte Lepidoptere, împreunã cu toti hibrizii proveniti din
aceasta, Codul unic de identificare, SYN-BT Ø11-1.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii ISTIS: CTS Dâlga,
judetul Cãlãrasi, CTS Târgoviste, judetul Dâmbovita, CTS Râmnicu Sãrat,
judetul Buzãu, CTS Satu Mare, judetul Satu Mare, CTS Tecuci, judetul
Galati si în douã locatii SCDA Lovin si anume Lovrin, judetul Timis si
Petresti, judetul Satu Mare.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
de porumb Bt11 modificat genetic pentru rezistentã la atacul unor insecte
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Lepidoptere, este de maxim 10 kg porumb hibridul NX400BB si de
maxim 10 kg porumb hibridul NX4529, iar produsul modificat genetic se
importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
4.

AUTORIZATIE Nr. 4 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Syngenta Agro SRL înregistratã la Registrul Comertului sub
nr. J40/1380/1995, CUI RO 7025525,cu sediul în Bucuresti, str. BucurestiPloiesti nr. 73-81,et.4, sector 1, ,
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã S.C. Syngenta Agro SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, prin reteaua Institutului
de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul
Statiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud. Timis, din
subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MADR),
a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11xMIR604xGA21, modificat genetic
pentru rezistentã la atacul unor insecte Lepidoptere si Coleoptere si
tolerantã la erbicidele pe bazã de glifosat, împreunã cu toti hibrizii proveniti
din aceasta, Codul unic de identificare, SYN-BT Ø11-1xSYN-IR6Ø45xMON-ØØØ21-9.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii ISTIS : CTS Dâlga,
judetul Cãlãrasi, CTS Târgoviste, judetul Dâmbovita, CTS Râmnicu Sãrat,
judetul Buzãu, CTS Satu Mare, judetul Satu Mare, CTS Tecuci, judetul
Galati si în douã locatii SCDA Lovin si anume Lovrin, judetul Timis si
Petresti, judetul Satu Mare.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 25 kg porumb Bt11xMIR604xGA21 (NX44287WU),
modificat genetic pentru rezistentã la atacul unor insecte Lepidoptere si
Coleoptere si tolerantã la erbicidele pe bazã de glifosat iar produsul
modificat genetic se importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
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5.

AUTORIZATIE Nr. 5 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Syngenta Agro SRL înregistratã la Registrul Comertului sub
nr. J40/1380/1995, CUI RO 7025525,cu sediul în Bucuresti, str. BucurestiPloiesti nr. 73-81,et.4, sector 1,
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã S.C. Syngenta Agro SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, prin reteaua Institutului
de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul
Statiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud. Timis, din
subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MADR),
a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11xGA21 modificat genetic pentru
rezistentã la atacul unor insecte Lepidoptere si tolerantã la erbicidele pe
bazã de glifosat, împreunã cu toti hibrizii proveniti din aceasta, Codul unic
de identificare, SYN-BT Ø11-1xMON-ØØØ21-9.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii ISTIS: CTS Dâlga,
judetul Cãlãrasi, CTS Târgoviste, judetul Dâmbovita, CTS Râmnicu Sãrat,
judetul Buzãu, CTS Satu Mare, judetul Satu Mare, CTS Tecuci, judetul
Galati si în douã locatii SCDA Lovin si anume Lovrin, judetul Timis si
Petresti, judetul Satu Mare.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 10 kg porumb linia Bt11xGA21 (NX44277YT) modificat
genetic pentru rezistentã la atacul unor insecte Lepidoptere si tolerantã la
erbicidele pe bazã de glifosat iar produsul modificat genetic se importã din
Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).

6.

AUTORIZATIE Nr. 6 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Monsanto România SRL înregistratã la Registrul Comertului
sub nr. J40/10707/1995, CUI R 7957952, cu sediul în Bucuresti, B-dul.
Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clãdirea 24, Et.4, sector 2:
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã Monsanto România SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, a porumbului (Zea Mays L.)
linia MON 88017, modificat genetic pentru tolerantã la erbicidele pe bazã
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de glifosat si rezistentã la atacul unor insecte Coleoptere, împreunã cu toti
hibrizii proveniti din aceasta, Codul unic de identificare, MON-88Ø17-3.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii:
• Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud.
Timis, din subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si
Dezvoltãrii Rurale (MADR),
• USAMVB Timisoara, jud. Timis,
• SC Agroslavia SRL, Nãdlac, jud. Arad
• SC Petrosu SA, Tudor Vladimirescu, jud. Brãila,
• SC Kronstad SRL , Periam, jud. Timis.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 35 kg porumb MON 88017 (DKC 5143), iar produsul
modificat genetic se importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2010, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
7.

AUTORIZATIE Nr. 7 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Monsanto România SRL înregistratã la Registrul Comertului
sub nr. J40/10707/1995, CUI R 7957952, cu sediul în Bucuresti, B-dul.
Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clãdirea 24, Et.4, sector 2:
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã Monsanto România SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, a porumbului (Zea Mays L.)
linia MON 89034, modificat genetic pentru rezistentã la atacul unor insecte
Lepidoptere, împreunã cu toti hibrizii proveniti din aceasta, Codul unic de
identificare, MON-89Ø34-3.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii:
• Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud.
Timis, din subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si
Dezvoltãrii Rurale (MADR),
• USAMVB Timisoara, jud. Timis,
• SC Agroslavia SRL, Nãdlac, jud. Arad
• SC Petrosu SA, Tudor Vladimirescu, jud. Brãila,
• SC Kronstad SRL, Periam, jud. Timis.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 35 kg porumb MON 89034 (DKC 5143), iar produsul
modificat genetic se importã din Franta.
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3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2010, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
8.

AUTORIZATIE Nr. 8 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Monsanto România SRL înregistratã la Registrul Comertului
sub nr. J40/10707/1995, CUI R 7957952, cu sediul în Bucuresti, B-dul.
Dimitrie Pompei, nr.9-9A, clãdirea 24, Et.4, sector 2:
2. Obiectul autorizatiei:
Se autorizeazã Monsanto România SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, a porumbului (Zea Mays L.)
linia MON 89034XMON 88017 modificat genetic pentru tolerantã la
erbicidele pe bazã de glifosat si rezistentã la atacul unor insecte
Coleoptere si Lepidoptere, împreunã cu toti hibrizii proveniti din aceasta,
Codul unic de identificare, MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3.
Testarea în câmp se va desfãsura în cinci locatii:
• Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolã (SCDA) Lovrin, jud.
Timis, din subordinea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si
Dezvoltãrii Rurale (MADR),
• USAMVB Timisoara, jud. Timis,
• SC Agroslavia SRL, Nãdlac, jud. Arad
• SC Petrosu SA, Tudor Vladimirescu, jud. Brãila,
• SC Kronstad SRL, Periam, jud. Timis.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
este de maxim 35 kg porumb MON 89034XMON 88017 (DKC 5143), iar
produsul modificat genetic se importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2010, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).

9.

AUTORIZATIE Nr. 9 / 21.05.2008
1. Beneficiar:
S.C. Monsanto România SRL înregistratã la Registrul Comertului
sub nr. J40/10707/1995, CUI R 7957952, cu sediul în Bucuresti, B-dul.
Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clãdirea 24, Et.4, sector 2:
2. Obiectul autorizatiei:
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Se autorizeazã Monsanto România SRL, pentru introducerea
deliberatã în mediu, în scopul testãrii în câmp, a porumbului (Zea Mays L.)
linia NK 603, modificat genetic pentru tolerantã la erbicidele pe bazã de
glifosat, împreunã cu toti hibrizii proveniti din aceasta, Codul unic de
identificare, MON-ØØ6Ø3-6.
Testarea în câmp se va desfãsura în zece locatii:
• ISTIS cinci locatii : CTS Dâlga, judetul Cãlãrasi, CTS Taian,
judetul Tulcea, CTS Râmnicu Sãrat, judetul Buzãu, CTS Mircea
Vodã, judetul Brãila, CTS Tecuci, judetul Galati,
• INCDA Fundulea, judetul Cãlãrasi, trei locatii: comparativ cu linia
isogenicã martor, nemodificatã genetic, în conformitate cu
prevederile prezentei autorizatii,
• SC Petrosu SA, Tudor Vladimirescu, jud. Brãila,
• ICDPP Bucuresti.
Cantitatea totalã aprobatã pentru testare în câmp, pentru anul 2008,
a porumbului NK 603 este de maxim 215 kg porumb repartizatã astfel,
câte
15
kg
porumb/hibrid
pentru
hibrizii:
EC3701HTTZ,
ED4005HTTZ,MPA421HTTA, ED4203HTTZ, EB4201HTTZ, maxim 70 kg
porumb/hibrid pentru fiecare din hibrizii DKC 5143 ( TXP 151-M) si
TXP939A-B, iar produsul modificat genetic se importã din Franta.
3. Durata de valabilitate
Prezenta autorizatie este valabilã de la data emiterii pânã la 31
decembrie 2010, exceptând cazul în care Comisia Europeanã impune
statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste
introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).
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