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Soi nou de cartof - 2014 
 

Caracteristici: 
 

 Genealogie: CHRISTIAN x DURA  

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galben deschis 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect 

 Mijlociu rezistent la mană pe frunze şi pe 
tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 10,25 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă  

 Capacitatea biologică de producţie: ridicată 
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Soi nou de cartof - 2014 
 

Caracteristici: 
 

 Genealogie: AMELIA x IMPALA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă mediu, pulpa 
galben deschis 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu rezistent la mană pe frunze şi pe 
tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 14,75 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă  

 Capacitatea biologică de producţie: ridicată 
 
   

 



3 

 

 

 

 

Soi nou de cartof - 2014 
 

Caracteristici: 
 

 Genealogie: TREZOR x IMPALA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi alungit-ovali, coaja galbenă, pulpa alb-
gălbuie 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu rezistent la mană pe frunze şi pe 
tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 14,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă  

 Capacitatea biologică de producţie: ridicată 
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Soi nou de cartof - 2013 
 

Caracteristici: 
 

 Genealogie: AMELIA  x  IMPALA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa alb-
gălbuie 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi pe 
tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 14,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă  

 Capacitatea biologică de producţie: 60,0 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: H B 8  x  GRANDIFOLIA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului  

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 17,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului timpuriu, de vară–toamnă 
şi industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 65,9 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: KE 53 x CLEOPATRA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi ovali, coaja roşie, pulpa galbenă 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi tuberculi 

 Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Sensibil la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 17,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului timpuriu şi vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 70,6 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HB 8  x  GRANDIFOLIA 

 Grupa de maturitate: semitârzie 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect 

 Rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă – iarnă şi 
culturii ecologice 

 Capacitatea biologică de producţie: 75,5 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: ROESLAU  x  DESIREE 

 Grupa de maturitate: semitârzie 

 Tuberculi rotund – ovali, coaja roşie, pulpa 
galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 20,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă–iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 70,6 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: BOBR  x  SCHWALBE 

 Grupa de maturitate: semitârzie 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect 

 Rezistent la mană pe frunze şi mijlociu rezistent 
pe tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 21,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 70,6 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: SAN  x  JAGODCA 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galben-deschis 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Foarte sensibil la mană pe frunze şi rezistent pe 
tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de vară-toamnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 72,6 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HEIDRUN  x  COLINA 

 Grupa de maturitate: semitârzie 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galben-
deschis 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi rezistent 
pe tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă–iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 77,4 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: DESIREE  x  CONCORDE 

 Grupa de maturitate: semitimpurie 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galben-deschis 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi rezistent 
pe tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B/C 

 Destinat consumului timpuriu, de vară–toamnă 
şi industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 72,1 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: CARDINAL x OMEGA 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul 
erect 

 Mijlociu sensibil la mană pe frunze şi pe 
tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte sensibil la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului timpuriu şi de vară–toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 70,2 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: FANAL x OMEGA 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galben 
mediu 

 Tufa: dezvoltată, foliaj bogat, portul semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi  

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 19,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare (pommes frites) 

 Capacitatea biologică de producţie: 50,0 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: BOBR x SUPER 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galben-deschis 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 18,6 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 43,8 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: DESIREE X ROESLAU 

 Grupa de maturitate: târziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja roşie, pulpa galben 
deschis 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 20,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare (pommes frites) 

 Capacitatea biologică de producţie: 55,0 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: MPI 61-516-20 x CERTO 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja roşie, pulpa galben 
deschis 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Mediu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 55,0 t/ha 



18 

 

 

 

 

 
 
 

Caracteristici: 
 

 Genealogie: MPI 69 x CARPATIN 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa albă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 19,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare (chips)   

 Capacitatea biologică de producţie: 50,0 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: MPI 61-516-20 X CERTO 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Mediu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate C 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 48,2 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HEIDRUN X MANUELA 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa alb-
gălbuie 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Foarte rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Mediu rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 18,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare 

 Capacitatea biologică de producţie: 52,0 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HEIDRUN x DUET 

 Grupa de maturitate: târziu 

 Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galben 
deschis 

 Tufa: mediu dezvoltată, portul semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 19,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă şi 
industrializare  

 Capacitatea biologică de producţie: 47,5 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: CONCORDE x KATAHDIN 
 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 14,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 65,5 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: PONTO X CONCORDE 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu sensibil la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 89,2 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: SAN x FALCONA 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi ovali, coajă roşie, pulpă galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Sensibil la virusul răsucirii frunzelor de cartof  

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 15,1 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 64,6 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HEIDRUN X CATI 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja roşie, pulpa 
galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 18,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 74,9 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: HEIDRUN X MANUELA 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu sensibil la mană pe frunze şi rezistent pe 
tuberculi  

 Foarte rezistent la la virusul Y al cartofului  

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 16,8 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de vară şi toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 77,7 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: MPI 61516/20 X CERTO 

 Grupa de maturitate: semitârziu 

 Tuberculi rotund-ovali, coaja galbenă, pulpa 
galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 21,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 76,1 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: FANAL x OMEGA 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Sensibil la mană pe frunze şi  tuberculi  

 Rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 17,8 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 75,5 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: BOBR X BV-403-7 M 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de 
cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 21,0 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B/C 

 Destinat consumului de vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 73,9 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: SANTE X CONCORDE 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coajă galbenă, pulpă galbenă 

 Tufa: mediu dezvoltată, portul semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof  

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 15,5 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de vară-toamnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 85,9 t/ha 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: ELVIRA X CONCORDE 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coajă galbenă, pulpă galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect 

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof  

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 14,1 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 76,1 t/ha 
 
 

Sursă foto: Info-AMSEM Nr. 4 / 2013 
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Caracteristici: 
 

 Genealogie: PENTLANDJ X CORONA 

 Grupa de maturitate: semitimpuriu 

 Tuberculi ovali, coajă roşie, pulpă galbenă 

 Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul 
semierect  

 Mediu rezistent la mană pe frunze şi  tuberculi 

 Foarte rezistent la virusul Y al cartofului 

 Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof 

 Rezistent la râia neagră a cartofului 

 Conţinutul în amidon: 11,8 % 

 Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B 

 Destinat consumului de toamnă-iarnă 

 Capacitatea biologică de producţie: 86,0 t/ha 
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DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE 
ZAHĂR BRAŞOV 
 
500470 Braşov, str. Fundăturii nr. 2 
Tel. 0268-476795, Fax 0268-476608 
E-mail:  icpc@potato.ro 
Web: www.potato.ro 
 
 
STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE 
PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC 
 
525400 Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 55 
Tel. 0267-363755, Fax 0267-361770 
E-mail: scdc@clicknet.ro 
 
 
STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU CARTOF MIERCUREA CIUC  
 
530240 Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 22 
Tel. 0266-371455, Fax 0266-371296 
E-mail: scdc.mciuc@gmail.com 
 
STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 
AGRICOLĂ SUCEAVA 
 
720262 Suceava, Bd.1 Decembrie 1918 nr. 15 
Tel. 0230-523837, Fax 0230-523853 
E-mail: secretariat@scdasuceava.ro 
Web: www.scdasuceava.ro 
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