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1. 

 
AUTORIZATIE Nr. 1 / 07.03.2013 

 

1. Date de identificare a notificatorului: 

 

Numele beneficiarului:  S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL  

Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/10707/1995 

Codul unic de identificare: CUI R7957952 

Sediul/Adresa:  Şoseaua Bucureşti Nord nr. 10, clădirea O21, et. 5, Voluntari, 

Ilfov, cod poştal 77190 

Persoana de contact/ Funcţia: Responsabili proiect 

Dr. Ing. Ioan Sabău 

Tel: 0040 21 305 71 40 

Fax: 0040 21 305 71 65 

e-mail: ioan.sabau@monsanto.com 

   

2. Descrierea organismului modificat genetic:     

   Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea 

deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L. ) linia 

NK603xMON810, modificat genetic pentru rezistentă la atacul unor insecte 

Lepidoptere și toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii 

proveniţi din aceasta. 

Codul unic de identificare al produsului este MON-ØØ6Ø3-6xMON-

ØØ81Ø-6. 

3. Condiţiile în care are loc introducerea deliberată în mediu a organismului    

modificat genetic:  

Introducerea deliberată în mediu, de către S.C. MONSANTO ROMÂNIA 

SRL, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia 

NK603xMON810, modificat genetic pentru rezistentă la atacul unor insecte 
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Lepidoptere si toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii 

proveniţi din aceasta şi care are codul unic de identificare al produsului MON-

ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6., se autorizează  a se  desfăşura în cinci locaţii după 

cum urmează:  

 C.T.S. Mircea Vodă – Judeţul Brăila  

 C.T.S. Dâlga – Judeţul  Călăraşi  

 C.T.S. Râmnicu Sărat - Judeţul Brăila  

 C.T.S. Tecuci - Judeţul Galaţi  

 C.T.S. Troianu –  Judeţul Teleorman 

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar lista hibrizilor şi 

cantităţile importate se notifică, anual, autorităţii competente de mediu. 

 

4. Durata de valabilitate:  

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 

2017, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea 

unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru 

această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special 

de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, 

conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia 

respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.  

 

 


