
INFORMARE
privind realizarea programului de activitate pe anul 2009

si trim.I 2010 

1. Consiliul  Director si  conducerea  operativa  au  pus  in  aplicare  hotararile 
Adunarii Generale in cadrul a 4 sedinte organizate in 2009 si una in trim.I 2010 (in 
16.03) .cand a analizat si aprobat documentele prezentate Adunarii Generale de 
astazi. 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 Consiliului 
Director si Adunarea Generala din 06.10.2009) si o sedinta pe 26.01.2010.
Au fost analizate si rezolvate urmatoarele :
-  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 din statut pentru anul 2010 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 s-a propus si s-a pus in aplicare ca 
membrii care achita cotizatia sa nu mai plateasca costul revistei ; 
- s-au elaborat proiectele pentru modificarea statutului AMSEM si de rectificare a 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, aprobate in Adunarea Generala 
din 06.10.2009; Noul statut a fost legalizat juridic la judecatoria sect.1 Bucuresti
-  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) ;
- participarea la intocmirea unui proiect finantat cu fonduri europene sub egida 
SIVECO pentru formarea profesionala a fermierilor, proiect care a fost respins de 
la finantare ;
-  s-a intocmit  o cerere tip pentru inscrierea in AMSEM.  Aceasta cerere a fost 
solicitata  si  membrilor  existenti  pentru  a  putea  avea  o  evidenta  unitara  a 
membrilor, dar nu toti membri au completat aceasta cerere.
- a fost stabilit un model de certificat de membru AMSEM care in urma aprobarii 
in Consiliul Director va fi eliberat fiecarui membru cotizant. 

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

- s-a finalizat constituirea filialelor- Alba, Teleorman si Banat- Arad
-  s-a  incercat  revitalizarea  asociatiilor  infiintate  legal  in  anii  precedenti, 
organizarea  adunarilor  generale  si  aprobarea  afilierii  lor  la  AMSEM: 
Ialomita si Iasi.  Din pacate aceste asociatii nu au continuat activitatea si 
urmeaza sa incercam sa o luam de la zero infiintand noi filiale; 
- s-a demarat infiintarea a 2 noi filiale prin mobilizarea de membrii fondatori 
si intocmirea formalitatilor juridice- Moldova la Iasi si Nord-vest la Oradea;

STADIUL DE CONSTITUIRE FILIALE AMSEM
1. Asociatia Danubiu – Braila: din mai 2001-jud.Braila- 52 membri,  Buzau, Galati, 
Tulcea, Vrancea
2.Filiala Baraganul – Calarasi : din iulie 2008- jud.Calarasi – 90 membri
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3.Filiala  Alba  –  august  2009:  -  60  membri  jud.  Alba,  Hunedoara,  Sibiu,  Brasov, 
Harghita, Covasna, Mures, Bistrita, Cluj
4. Asociatia Ialomita – Slobozia: jud. Ialomita, Prahova, Constanta
5.  Filiala Iasi  – in curs de constituire: jud.Iasi,  Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, 
Vaslui
6.  Filiala  Teleorman  –  constituita  din  ian  2010 :  Teleorman-  4  membri,  Giurgiu, 
Dambovita, Arges
7. Filiala Banat – Arad: constituita 01.03.2010: jud.Arad- 4 membri, Timis, Caras-
Severin
8. Filiala Nord-vest- Oradea : in curs de constituire- 4 membri, jud. Bihor, Satu-Mare, 
Salaj, Maramures.
Urmeaza  gasirea  de  membrii  fondatori  pentru  singura  zona  neacoperita  pana  in 
prezent - Oltenia ( Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Mehedinti) 

S-a  aprobat  in  Adunarea  Generala  recomandarea  catre  companiile 
multiplicatoare de seminte membre AMSEM de a incheia contractele de multiplicare 
si  contractele  de  comercializare  numai  cu  fermieri  si  dealeri  care  devin  membri 
AMSEM in  cadrul  filialelor  teritoriale.  S-a  discutat  cu  majoritatea  firmelor  mari 
(Monsanto,  Pioneer,  KWS,  Caussade,  Saaten-Union,  Agricover,  Summit  Agro, 
Procera, ICDA Fundulea, UNISEM,) care contracteaza multiplicarea semintelor cu 
fermieri,  societati  si  asociatii  si  cu  dealeri  pentru  comercializare  sa  promoveze 
inscrierea in cadrul filialelor a partenerilor lor din filiera semintelor. 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, incercand in paralel sa 
obtinem si ajutorul autoritatilor.

3. Realizarea noului website AMSEM 
Noul  site  lansat  in  luna aprilie  2009 a devenit  mai  functional  si  cu posibilitati  de 
actualizare, dezvoltare si interactiune permanenta. Situl a devenit un instrument de 
legatura operativa si de sursa de informatii  pentru membrii nostri. 
Avem pe site cataloagele cu soiuri atat ale Romaniei cat si cele ale UE, soiurile care 
au avut derogare pentru comercializare pana la 31.12.2009 si statutul lor in 2010. 
Avem publicata la zi toata legislatia privind semintele si materialul saditor atat din 
Romania cat si legislatia UE si OCDE. 
S-a facut legatura cu  situl INCS unde baza de date centralizata de la inspectoratele 
de seminte este prezentata in zona publica a INCS la care avem acces din situl 
AMSEM. 
Pe  pagina  de  intrare  avem  rubrica  de  noutati  prin  care  va  tinem  la  curent  cu 
informatiile  publicate.  In anul  2009 am publicat  67 informatii,  iar  in 2010 pana in 
prezent  27  titluri  informatice.  Am  publicat  informatiile  pentru  seminte  la  nivel 
european primite de la ESA inclusiv buletinul  de stiri  lunar pe anul  2009 si  2010 
(ianuarie si februarie) si am inceput sa le prezentam si in limba romana.
 Pentru anul 2010 urmeaza sa incheiem un contract cu un membru AMSEM (care a 
conceput, gazduit si administrat gratuit websitul in anul 2009) in scopul dezvoltarii si 
administrarea websitului. In luna februarie am inceput crearea unui softweare- motor 
de cautare pentru ca membrii AMSEM sa poata fi gasiti pe internet dupa cuvintele 
care  alcatuiesc  domeniul  de  activitate  si  sa  prezinte  ofertele  comerciale  pentru 
speciile si soiurile puse la vanzare.
A crescut permanent accesarile si numarul de vizitatori ai sitului AMSEM astfel ca in 
ultima  luna  am avut  546  vizitatori  din  tara  dar  si  din  strainatate,  din  care  32% 
vizitatori noi fata de fata de perioadele anterioare.
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4. Sprijinirea membrilor AMSEM 
A fost oferit ajutorul AMSEM prin consultanta directa, interventie la nivelul MAPDR 
intotdeauna cand am fost solicitati, precum si prin intermediul revistei INFO-AMSEM. 
Consideram ca  solicitarile  de  consultanta  nu  sunt  pe  deplin  exploatate  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. 
Reactia la legiferarea eliminarii vizei anuale nu a fost tocmai una pozitiva lasandu-va 
antrenati la presiunea facuta de unele inspectorate de seminte. 
Este foarte important ca internetul si e-mailul sa le folosim pentru comunicare.

5. Revista INFO-AMSEM   
Au fost publicate 5 numere ale revistei, urmand ca in acest an sa apara minim 5 
numere pentru a se recupera numarul nepublicate in anul 2009 asa cum a fost 
aprobat in Adunarea Generala. 
Consiliul  Director  si  Comitetul  executiv  au  analizat  revista  INFO-AMSEM,  
continutul,  observatiile  si  greselile  semnalate  si  au  stabilit  necesitatea 
imbunatatirii si diversificarii continutului revistei pentru a raspunde interesului atat 
al membrilor cat si al tuturor fermierilor, si in mod special al informatiilor din  piata 
semintelor atat pe plan national cat si international. 
Revista s-a realizat cu un beneficiu  contabil  de 11360 lei  obtinut mai ales din 
abonamentele (10942 lei) facute in majoritate cu membrii nostri, dar cu o pierdere 
la  nivelul  incasarilor  efective  de  338  lei  acoperita  din  cotizatii  (situatia  la 
31.12.2009 conform bilantului contabil). 

6. Relatii internationale
- Am solicitat inscrierea AMSEM in Asociatia Europeana de Seminte – ESA cu 
sediul la Bruxelles. 
Primirea oficiala a fost 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 a 
participat 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;
- Am participat la simpozionul si schimbul de experienta organizat de Federatia 
Semintelor de Porumb din Franta ; am facut schimb de informatii cu Sectiunea 
porumb a ESA pentru cunoasterea producerii de seminte la nivel european ;
- Am participat la reuniunea anuala a  EESNET- Asociatia de Seminte Central si 
Est  Europeana-  de  la  Cracovia.  Informatii  de  la  aceasta  reuniune  la  care  a 
participat  Presedintele  AMSEM d-l  Gh.Nedelcu  le  puteti  gasi  publicate  de  d-l 
Tianu in 2 articole din revista « Sanatatea plantelor ». 
La solicitarea EESNET,  d-l  Gh.Nedelcu in numele si  cu mandatul  AMSEM a 
lansat oferta de a organiza in Romania reuniunea anuala din 2012. 
- Am demarat procedurile de afiliere la ISF- Federatia Internationala a Semintelor 
care  ne-a  comunicat  calculul  financiar  rezultand  15750  CHF  pentru  cotizatia 
anuala ( date 2008 : export seminte 26 milioane USD, Import 83 milioane USD, 
piata  interna  220  milioane  USD.=  26+83+(1/4  din  220)=164=  clasa 
5x3150CHF=15750CHF~10000Euro). 
Avand in vedere ca nu ne putem permite o asemenea suma am refuzat politicos 
aderarea la ISF in acest an.
- In urma aderarii la ESA am inceput sa primim invitatii de participare la diverse 
reuniuni internationale pe care, din pacate, pana in present nu am putut sa le 
onoram.
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7. Participarea la elaborarea actelor normative 
- Am elaborat propriul proiect de modificare a Legii nr.266/2002 a 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,  da  ram  primit  un 
comentariu din strainatate. Credem ca proiectul trebuie revizuit din nou in cadrul 
unui grup de lucru si inaintat din nou, deoarece legea trebuie modificata ;
-  Am facut  observatii  la  proiectul  de modificare a Legii  semintelor intocmit  de 
MADR, proiect publicat pe situl MADR;
- S-au facut observatii la proiectele de ordin al ministrului agriculturii privind : 
        -  tarifele de inspectie in camp si certificare a semintelor – publicate prin 
Ordin MAPDR  nr. 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). S-a prevazut plata pentru inspectiile in 
camp si pentru esantionare efectuate prin acreditare de un salariat al operatorului 
economic a 40% din tariful practicat de un salariat al inspectoratului; 

   - inregistrarea si autorizarea operatorilor economici si  privind prestarile de 
servicii ( actualizarea Ordinului 253/2002 prin OM 769/28.12.2009) 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 sau cu avizul AMSEM). 
Au fost eliminate vizele anuale;

   -  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. 
Intre timp Ordinele 185 si 186/2009 au fost anulate prin sentinta judecatoriei Cluj 
pe 23.02.2010 la cererea unui ONG, ramanand practic in vigoare Ordinul vechi; 

   -  comercializarea semintelor din populatii locale si soiuri in conservare - a 
aparut Ordinul nr.335/2009, la care s-a tinut cont 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 si intre timp au fost abandonate;

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

  In prezent sunt in analiza pentru a formula propuneri la proiectul de Ordin 
privind  materialul  fructifer  in  vederea  alinierii  la  Directiva  Consiliului 
nr.2008/90/CE si vor urma proiectele pentru legume 

Trebuie sa remarcam faptul ca in aceasta perioada a fost dificila colaborarea 
cu conducerea MAPDR si cu personalul INCS datorita fluctuatiei conducerii si a 
clarificarii pozitiei noilor demnitari.

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. In urma sedintei de omologare a 
soiurilor in luna noiembrie am analizat si soiurile la celelalte specii cu insamantare in 
primavara; am realizat o baza de date care a fost publicata pe site AMSEM cu toate 
soiurile care au fost sub derogare in perioada 2006-2009 si situatia fiecarui soi pentru 
2010.

4



- Cartofi :  paticipare la  organizarea zilelor  cartofului  in  jud.  Covasna si  in 
jud.Brasov

- 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.

- S-a creat o baza de date privind resursele genetice din cadrul sectorului de 
cercetare  si  s-au  dezbatut  solutiile  pentru  sustinerea  financiara  a 
conservarii resurselor genetice prin proiecte finantate de la buget. MADR 
incearca sa rezolve finantarea prin bugetul pe anul 2011.

  
10.  Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 se prezinta 
in anexa. 
Bugetul  de  venituri  si  cheltuieli  pe  anul  2009  planificat  si  rectificat  a  fost 
aprobat de Consiliul Director si Adunarea Generala. 
Au fost realizate venituri incasate efectiv in valoare de 187774 lei (99% din 
venitul planificat) provenit din cotizatii in valoare de 127205 lei, din publicitate 
si abonamente in valoare de  60517 lei si 52 lei din dobanzi bancare.  

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. 
Nu au achitat cotizatia pe anul 2009  nici macar partial urmatoarele unitati : 
SCDA Lovrin, SCDA Livada, SCDA Turda, SCDA Simnic, SCDA Albota, ICDP 
Pitesti  Maracineni,  ICDVV Valea  Calugareasca,  Semrom Oltenia,  Ciproma, 
Hardinsd,  Agroagentur,  Yurta  Prod,  Semplant-  Romhol,  AMIA.  Semrom 
Oltenia a cerut oficial retragerea, iar firma Hardinsd s-a desfiintat. 
 
11. Documente supuse spre aprobarea Adunarii Generale: 
Consiliul  Director  a  analizat,  a  aprobat  si  supune  spre  aprobare  Adunarii 
Generale in conformitate cu prevederile din statut urmatoarele:

1.-  Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a 
bilantului  contabil si  propune  descarcarea  de  gestiune  pe  baza 
raportului cenzorului;
2.- Sistemul de cotizare pe anul 2010 si taxele de inscriere in cadrul 
filialelor ;
3.- Planificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 sub 
rezerva modificarilor hotarate in Adunarea generala ;
4.-  Programul  de  activitate  pentru  anul  2010 si  care  poate  fi 
completat de Consiliul Director si Comitetul Executiv pe parcursul anului 
avand in vedere adaptarea acestuia la situatiile concrete.
5.-  Organigrama  AMSEM si  a  structurii  Consiliului  Director  in 
conformitate  cu  organigrama  aprobata,  alegerea  locurilor  devenite 
vacante  prin  punerea  in  aplicare  a  noului  statut  respectiv  alegerea 
directorilor de sectiuni de catre membrii fiecarei sectiuni ; 
6..-  Modalitatile de inscriere in AMSEM la nivel central – firma care isi 
desfasoara activitatea si are reprezentanti pe raza a cel putin 2 filiale ; 
Modul de reprezentare a filialelor in Adunarea Generala, respectiv a 
numarului de voturi proportional cu numarul de membrii a fiecarei filiala, 
precum si a persoanelor fizice inscrise in AMSEM fie la nivel central fie 
la nivelul filialelor si reprezentate prin Departamentul Persoane Fizice 
din organigrama;
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