
Raport 
privind realizarea programului de activitate pe 9 luni 

si programul pe trim. IV
      Cuprins : - realizarea masurilor programate si programul pe trim.IV;

 -  realizarea  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  pe  semestrul  I,  plata 
cotizaţiei, preliminat până la sfârşitul anului 2009;
  - bugetul rectificat pe anul 2009 .

1. Consiliul  Director si  conducerea  operativa  s-au  organizat  si  au  pus  in 
aplicare hotararile Adunarii Generale in cadrul a 4 sedinte organizate in datele de 
03.04.2009,  12.05.2009,  11.08.2009  si  06.10.2009.  Procesele  verbale  cu 
masurile si hotararile sedintelor au fost publicate pe websitul AMSEM pentru a fi 
cunoscute de toti membrii. A fost organizata o sedinta a Comitetului executiv pe 
10.09.2009 pentru a pregati sedinta din 06.10.2009.
Au fost analizate si rezolvate urmatoarele aspecte:
-  organizarea  structurii  functionale  si  atributiile  personalului,  constituirea 
Comitetului executiv ;
- stadiul realizarii veniturilor si cheltuielilor, stadiul incasarii cotizatiei, contestatiile 
privind cuantumul cotizatiei. Consiliul nu a fost de acord si nu a aprobat nici o 
scutire  sau  diminuare  a  cotizatiei  anuale,  stabilind  masura  de  suspendare 
temporara  a  calitatii  de  membru,  a  dreptului  de  vot  si  punerea  in  aplicare  a 
prevederilor  statutare  pentru  anul  viitor  de  pierdere  a calitatii  de  membru;  un 
numar de 14 membrii nu au onorat obligatiile, nici macar partiale, de cotizare ; in 
ceea ce priveste  abonamentele  la  revista  se propune ca membrii  care achita 
cotizatia sa nu mai plateasca costul revistei ; 
- stadiul organizarii teritoriale ;
- analiza proiectului de modificare a Legii semintelor si a observatiilor la proiectele 
intocmite de MAPDR  
- propunerile de proiecte pentru modificarea statutului AMSEM si de rectificare a 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ;
-  participarea  la  intalnirile  si  prezentarile  organizate  de  membrii  nostri  pentru 
promovarea  soiurilor  prin  loturi  demonstrative  (  INCDA  Fundulea,  Agricover, 
Federatia Cartofului,  Caussade- Semences, Monsanto, Pioneer, KWS, Saaten- 
Union ;
-  paticiparea unor membri  la intalniri  si  schimburi  de experienta   in Germania, 
Turcia ;
- participarea la intocmirea unui proiect finantat cu fonduri europene sub egida 
SIVECO pentru formare profesionala a fermierilor ;
-  s-a  aprobat  inscrierea  AMSEM  in  Asociatia  Europeana  de  Seminte  de  la 
Buxelles ;
-  analiza  continutului  si  stabilirea  unor  masuri  de  imbunatatire  a  continutului 
revistei INFO-AMSEM ;
- organizarea noului website AMSEM si dezvoltarea lui pe etape ;
- solicitarea catre MAPDR- INCS pentru punerea la dispozitia membrilor a datelor 
operative  centralizate  prin  inspectoratele  de  seminte  privind  programul  si 
realizarea multiplicarii si certificarii productiei de seminte in Romania pe judete si 
pe soiuri 

2. Organizarea structurilor teritoriale AMSEM
Au fost realizate urmatoarele activitati:

-  revitalizarea  asociatiilor  infiintate  legal  prin  mobilizarea  membrilor 
fondatori,  organizarea  adunarilor  generale  si  aprobarea  afilierii  lor  la 
AMSEM: Ialomita si Iasi;
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-  demararea infiintarii  noilor filiale prin mobilizarea de membrii  fondatori- 
Banat-Arad ; Teleorman;
- finalizarea constituirii filialei- Alba

STADIUL DE CONSTITUIRE FILIALE AMSEM
1. Asociatia Danubiu – Braila: mai 2001-jud.Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea
2.Filiala Baraganul – Calarasi : iulie 2008- jud.Calarasi 
3.Filiala  Alba  –  august  2009:  jud.  Alba,  Hunedoara,  Sibiu,  Brasov,  Harghita, 
Covasna, Mures, Bistrita, Cluj
4. Asociatia Ialomita – Slobozia: jud. Ialomita, Prahova, Constanta
5. Asociatia Iasi  – in curs de afiliere:  jud.Iasi,  Botosani,  Suceava, Neamt,  Bacau, 
Vaslui
6. Filiala Teleorman – in curs de constituire : Teleorman, Giurgiu,Dambovita, Arges
7. Filiala Banat – Arad: in curs de constituire: jud.Arad, Timis, Caras-Severin

Urmeaza gasirea de membrii fondatori pentru zonele neacoperite pana in prezent si 
care se vor organiza in trim.iv- Oltenia ( Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Mehedinti) si nord-
vest (Satu-Mare, Bihor, Salaj, Maramures).

3. Realizarea noului website AMSEM 
Noul site lansat in luna mai a devenit mai functional si cu posibilitati de actualizare si 
interactiune permanenta. Situl a devenit un instrument de legatura operativa si de 
sursa de informatii  pentru membrii nostri. S-a obtinut acordul INCS pentru ca baza 
de date culese de inspectoratele de seminte de la operatorii economici producatori 
de samanta sa fie prezentata in zona publica a INCS si cu acces din situl AMSEM – 
Piata semintelor. Pentru anul 2010 urmeaza sa incheiem un contract cu dl  Borza 
(care a conceput si  administrat  gratuit  in acest an websitul)  pentru dezvoltarea si 
administrarea websitului. Pe pagina de intrare avem rubrica de noutati prin care va 
tinem la curent cu informatiile publicate.

4. Sprijinirea membrilor AMSEM 
A  fost  oferit  ajutorul  Amsem  prin  consultanta  si  interventie  la  nivelul  MAPDR 
intotdeauna  cand  am  fost  solicitati  si  prin  intermediul  revistei  INFO-AMSEM. 
Consideram  ca  solicitarile  de  consultanta  nu  este  pe  deplin  exploatat  de  catre 
membrii nostri si in plus cand sesizam membrii cu diverse implicatii care apar din 
actele normative sau solicitam informatii, nu toti membrii reactioneaza pozitiv.

5. Revista INFO-AMSEM   
Au fost publicate 4 numere ale revistei, urmand ca pana la sfarsitul anului sa mai 
apara 2 numere pentru a se recupera cele 2 numere nepublicate in anul 2008 asa 
cum  a  fost  aprobat  in  Adunarea  Generala  din  luna  martie.  Consiliul  Director  si 
Comitetul  executiv  au  stabilit  imbunatatirea  si  diversificarea  continutului  revistei 
pentru  a  raspunde interesului  fermierilor  si  a  firmelor  producatoare,  a  celor  care 
proceseaza si  in mod special  al  informatiilor de piata atat  pe plan national  cat si 
international.

6. Relatii internationale
-  s-a  solicitat  inscrierea  AMSEM  in  Asociatia  Europeana  de  Seminte  de  la 
Buxelles. Primirea oficiala va fi pe 13 oct.2009 la Adunarea Generala ESA cu o 
cotizatie de 1381 Euro pe primul an 2010 (cu o reducere de 30% in primul an), 
unde va participa dl presedinte Gheorghe Nedelcu cu mandat de reprezentare a 
AMSEM.
 - la solicitarea Asociatiei de seminte din Polonia am organizat vizita unei delegatii 
a Asociatiei de seminte de porumb din Polonia la loturi de hibridare in jud.Ialomita 
si la Statia de procesare MONSANTO;
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-  participarea la simpozionul  si  schimbul  de experienta organizat de Federatia 
Semintelor de Porumb din Franta ; schimb de informatii cu Sectiunea porumb a 
ESA pentru cunoasterea producerii de seminte la nivel european ;
- avem solicitarea EESNET- asociatia de seminte Central si Est europeana- de a 
participa  ca  asociatie  la  nivel  national  la  acesta  organizatie  si  de  a  organiza 
intalnirea reprezentantilor din toate tarile din aceasta zona.  Consideram ca am 
putea sa incepem sa organizam aceasta intalnire in toamna anului 2012, urmand 
ca in anii urmatori sa putem organiza si intalniri sub egida ESA si ISF.

7. Participarea la elaborarea actelor normative 
- Am elaborat propriul proiect de modificare a Legii semintelor care a fost inaintat 
Comisiei  de  agricultura  din  Camera  deputatilor  si  Ministerului  Agriculturii. 
Proiectul a fost discutat in Consiliul Director si pus pe site pentru observatii. Nu s-
a primit nici o observatie din Romania decat un comentariu din strainatate ;
- S-au facut observatii  la proiectul de modificare a Legii semintelor intocmit de 
MAPDR, proiect aflat in circuit de avizare guvernamentala ;
- S-au facut observatii la proiectele de ordin al ministrului agriculturii privind : 
        - tarifele de inspectie in camp si certificare a semintelor – publicat Ordin 
MAPDR  341/2009, fara sa se tina cont de observatiile noastre si in special de 
introducerea abuziva a 2 tarife noi prin note la subsolul tarifelor ( pentru a nu fi 
clasificate ca tarife  noi)  si  care dubleaza platile  operatorilor  catre inspectorate 
pentru aceeasi lucrare efectuata de inspectorat si de operatorul acreditat ( pentru 
inspectiile in camp si pentru esantionarea efectuate de operatorul economic); 

   - inregistrarea si autorizarea operatorilor economici si  privind prestarile de 
servicii (  actualizarea Ordinului  253/2002) prin care in principal  am solicitat  ca 
vizele  anuale  sa  nu  mai  fie  taxate  iar  autorizarea  si  vizele  anuale  sa  fie 
conditionate de statutul de membru AMSEM) ;

   -  normele  de  impurificare  a  semintelor  cu  GMO  aparute  prin  Ordinele 
MAPDR  185  si  186  /2009,  (la  care  nu  am  fost  consultati  in  forma  finala  a 
proiectelor) prin care am cerut modificarea ordinului pentru ca analizele privind 
prezenta GMO in semintele soiurilor non-GMO sa se faca ca un precontrol prin 
sondaj  si  numai  in  vecinatatile  unde  se  cultiva  porumb  GMO  si  nu  la  toata 
productia de seminte de porumb din Romania, acest lucru necesitand o suma 
extraordinar de mare si care nu se practica nicaieri in lume ca metoda curenta   ; 

   - comercializarea semintelor populatiilor locale si soiurilor in conservare - a 
aparut Ordinul nr.335/2009, la care s-a tinut cont partial de observatiile noastre si 
ale Statiunii Tg.Secuiesc pentru unele prevederi la cartof ; 

   - modificarea regulilor si normelor tehnice ale semintelor de cereale, plante 
furajere si oleaginoase care sunt in lucru la INCS ;

Toate aceste lucrari  au fost  transmise ministerului  si  au fost  puse pe situl 
AMSEM pentru a fi cunoscute de toti membri.

Trebuie sa remarcam faptul ca in aceasta perioada a fost dificila colaborarea cu 
conducerea MAPDR si cu personalul INCS.

8. Functionarea departamentelor AMSEM
Au fost organizate intalniri si dezbateri la departamentele: 
- Cereale si plante tehnice: analiza testarii soiurilor de catre ISTIS si stabilirea 

de  masuri  pentru  rezolvarea  inregistrarii  soiurilor  aprobate  cu  derogare  de 
comercializare Comunitara in perioada 2007-2009, impreuna cu MAPDR, ISTIS si 
amelioratorii soiurilor de cereale paioase si rapita, urmand ca in luna noiembrie sa 
analizam si soiurile la celelalte specii cu insamantare in primavara.;

- Cartofi :  paticipare la  organizarea zilelor  cartofului  in  jud.  Covasna si  in 
jud.Brasov
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- Material  saditor  pomicol  si  material  saditor  viticol :  prezentarea  unor 
strategii  de  dezvoltare  a  producerii  materialului  saditor  pentru  perioada 
2010-2014 in cadrul sectorului de cercetare.

9. Program de activitate cadru pentru trim.iv 2009
a) Finalizarea organizarii teritoriale AMSEM :

- finalizarea formalitatilor legale la structurile in curs de constituire ; 
-  organizarea  si  demararea  formalitatilor  la  cele  2  filiale  ramase  de 

organizat ;
b) Publicarea celor 2 numere ale revistei AMSEM prevazute pana la sfarsitul 
anului si imbunatatirea continutului ;
c) Organizarea intalnirii de analiza a inregistrarii soiurilor sub derogare CE din 
speciile ramase, impreuna cu ISTIS, MAPDR si amelioratorii ;
d)  Participarea  dlui  Presedinte  Gheorghe  Nedelcu  la  sedinta  secretarilor 
generali ESA din 11.oct.2009 si la Adunarea Generala ESA din 13.oct.2009 
unde se oficializeaza primirea AMSEM in ESA;
e)  Demararea  procedurilor  de  afiliere  la  ISF-  Federatia  Internationala  a 
Semintelor;
f) participarea unor firme membre AMSEM la reuniunea anuala a asociatiilor 
din Europa centrala si de est ESNET organizata in luna noiembrie la Cracovia, 
si mandatarea dlui Gheorghe Nedelcu de a lansa in numele AMSEM invitatia 
de organizare a reuniunii anuale din 2012 in Romania  ;
g) Urmarirea stadiului de elaborare si aprobare a actelor normative in vederea 
sustinerii punctelor de vedere ale AMSEM; sprijinirea preluarii de catre ISTIS a 
serviciului de protectia soiurilor de la OSIM ; 
h)  organizarea  unei  mese  rotunde  privind  dezbaterea  pentru  clarificarea 
conceptului  de  soi  recomandat  si  a  procedurilor  pentru  intocmirea  Listei 
soiurilor recomandate ;
i) urmarirea derularii  procedurilor de aprobare a proiectului privind formarea 
profesionala demarat impreuna cu SIVECO ;
j) intocmirea unui proiect de constituire si finantare a fondului national vegetal 
de germoplasma ;
Programul de activitate poate fi modificat si completat de Consiliul Director  in 
functie de situatiile concrete.

  
10.  Bugetul de venituri si cheltuieli pe semestrul I precum si preliminatul 
pana la sfarsitul anului 2009 se prezinta in anexa. Nu au achitat cotizatia pe 
acest an nici macar partial urmatoarele unitati : SCDA Lovrin, Livada, Turda, 
Simnic, Albota, ICDP Pitesti Maracineni, ICDV Valea Calugareasca, Semrom 
Oltenia, Ciproma, Agroagentur, Yurta Prod, Semplant- Romhol, AMIA.
Bugetul  de  venituri  si  cheltuieli  pe  anul  2009  rectificat  a  fost  aprobat  de 
Consiliul  Director  si  se  supune  aprobarii  Adunarii  Generale.  Se  prelimina 
realizarea  unor  venituri  mai  reduse  cu  cca.  10000  lei  provenind  din 
nerealizarea incasarii cotizatiilor cu 4600 lei si a abonamentelor la revista cu 
5400 lei. Au fost reduse cheltuielile salariale, s-a introdus pozitia cheltuieli de 
investitii  aprobate  de  Consiliul  Director  pentru :  repararea  si  amenajarea 
termica a sediului AMSEM,  calculatoare, aparat foto, aparat proiectie. A fost 
prevazut  un  excedent  care  se  reporteaza  pentru  acoperirea  cheltuielilor  in 
trim.I 2010.
Majoritatea membrilor au reactionat pozitiv la achitarea cotizatiei  ceea ce a 
condus la cresterea veniturilor de aproape 3 ori mai mari fata de anul trecut.
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11. Statutul AMSEM
Proiectul a fost dezbatut de Consiliul Director inca din luna mai si a fost postat 
pe site pentru observatii  si propuneri. S-au facut modificarile propuse si s-a 
aprobat de Consiliul Director care il supune spre aprobare Adunarii Generale. 

12. Diverse. 
- a) Consiliul Director a aprobat si supune spre aprobarea Adunarii Generale : 
obligativitatea incheierii de catre toate firmele membre AMSEM a contractelor 
de multiplicare si a contractelor de comercializare numai cu fermieri si dealeri 
care devin membri AMSEM in cadrul filialelor teritoriale; in acest fel facem noi 
primul pas pentru ca toti participantii la filiera semintelor si materialului saditor 
autorizati,  sa  fie  membrii  AMSEM si  sa  realizam « familia »  semintelor  din 
Romania, asa cum este in Franta, Germania, Olanda, Belgia sau Italia. 
-  b)  se  supun  dezbaterii urmatoarele  aspecte  pentru  a  fi  aprobate  in 
urmatoarea Adunare generala:

- sistemul de cotizare pe anul 2010 ;
- modalitatile de inscriere in AMSEM la nivel central ;
-  modul  de  reprezentare  a  filialelor  in  Adunarea  Generala  avand  in 
vedere  ca  fiecare  presedinte  sau  director  de  filiala  intra  automat  in 
Consiliul Director ;
- modul de vot in Adunarea Generala. 

PRESEDINTE,                                               PRESEDINTE EXECUTIV,

Gheorghe Nedelcu                                               Gheorghe Hedesan
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