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LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI A MATERIALULUI SĂDITOR BUCUREȘTI
LABORATOR ELECTROFOREZĂ ŞI DE DETECTARE A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC (LEDOMG)
Str. Aleea Sandu Aldea, nr. 10, sector 1, cod 012065 BUCUREȘTI
Tel. +4021224.02.64, +4021222.84.20 - Fax: +4021224.02.91, e-mail: lccsms@b.astral.ro;

 Eșantionare inițială
 Resondare

COMANDĂ PENTRU TESTAREA OMG NR . _________

Operator economic:________________________________________________________________________________
Adresă sediu:____________________________________________________________________________________________________
Persoana de contact:_________________________________________________ tel./fax:_____________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________________________________

Date pentru facturare:
Numărul de ordine din registrul comerțului: _______________________________cod fiscal:_________________________________
Cont IBAN:_______________________________________________________ banca:___________________________________
Informații despre eșantion:
Specia:____________________________________ Soiul:_________________________Categoria biologică:_________________
Mărimea lotului:_____________________________ Număr de referință partidă/lot:_______________________________________

Sămânță netratată  Sămânță tratată – tratamentul:________________________________________________________
Semințe valoroase
Teste solicitate:

 Determinare calitativă pentru evidențierea Cauliflower mosaic virus 35S promoter (CaMV P-35S) și Nopaline synthase terminator
(T-nos) din semințe de porumb și soia (LOD 0,1%);

 Cuantificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din semințe de porumb (LOD 0.016%, LOQ 0.08%);
 Identificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din semințe de porumb (LOD 0.05%);
 Cuantificarea ADN specific liniei 40-3-2 (MON-040-3-2) din semințe de soia (LOD 0.016%, LOQ 0.08%).
Subsemnatul, certific că informațiile din acest document sunt exacte.
Nume și prenume____________________________________________
(Semnătura/ștampila operatorului economic)

Informații suplimentare:

 Monitorizare anuală;  Control la comercializare;

 Monitorizarea importului de semințe;

Subsemnatul certific că informațiile din acest document sunt exacte.

 Analiză la cerere;

Data eșantionării:_________________

Nume și prenume:_________________________ ITCSMS _____________________Număr ștampilă:__________________________
(Semnătura/ștampila eșantionorului)
/LCCSMS:
Recepție LCCSMS
Data înregistrării: ________________________________

Greutate eșantion:_________________ Tip ambalaj:__________________

Prezență sigiliu (Da / Nu): _______

Recepție efectuată de:__________________________________________

Semnătura:____________________________________________

INFORMAȚII CLIENȚI

Număr eșantion atribuit:__________________________________________

Admis (Da / Nu): ________

Notă 1: Greutatea eșantionului necesar testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic este de 1 kg în
conformitate cu Ordinul Nr.1573/ M.Of.Nr.796 din 31 octombrie 2014. Pentru semințele valoroase greutatea eșantionului este de
minim 200 grame.
Notă 2: Perioada analitică de la recepția eșantionului în laborator este de 7 zile lucrătoare.
Notă 3: Eliberarea buletinului de analiză se face electronic, prin e-mail-ul comunicat, urmând ca acesta să fie expediat
ulterior, prin intermediul serviciilor poștale. Eliberarea buletinului de analiză se realizează după încasarea contravalorii
facturii corespunzătoare testelor solicitate.
Notă 4: În cazul monitorizării anuale și a importului de semințe, buletinul de analiză DUPLICAT este expediat către ITCSMS
care a realizat eșantionarea.
Notă 5: Formularul se completează conform Instrucțiunii de lucru cod PCR–ESA–IL–01–004.
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