
INFORMARE
privind realizarea programului de activitate pe anul 2010

      
Consiliul Director si Comitetul executiv au pus in aplicare hotararile Adunarii

Generale in cadrul a 2 sedinte organizate dupa Adunarea Generala din martie 
2010  si  o  sedinta  in  care  s-au 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. De asemenea precizam faptul ca toate deciziile operative importante din 
cadrul asociatiei au fost luate cu consultarea membrilor Comitetului executiv. 

1. Cu privire la aspectele organizatorice ; 
- constituirea Comitetului executiv : din cei 5 membrii ai Comitetului executiv

au ramas doar 4 in urma vacantarii pozitiei de vicepresedinte reprezentantul ales 
al companiilor de ameliorare si producere de samanta dl Stan Mihai din partea 
firmei Monsanto a parasit functia atat de la Monsanto cat si ulterior de la firma 
Pioneer. Este necesara alegerea acestei pozitii vacante;

- Consiliul director a functionat incomplet pana in prezent. Pentru a completa
schema  Consiliului  Director  este  necesara  alegerea  pozitiei  de  director  al 
departamentului de material saditor pomicol;

-  schimbarea sediului  social  al  asociatiei  aprobata de Consiliul  Director 
conform  statutului :  schimbarea  s-a  produs  ca  urmare  a  somatiei  ASAS  de 
eliberare a spatiului si a faptului ca ASAS ne-a oferit un spatiu de 110 mp la etajul 
3  al  cladirii  ASAS  in  conditii  inacceptabile  respectiv  cu  550  Euro/luna  si 
necesitand investitii masive pentru al face functional. Am refuzat oferta si dupa 
cca 30 de zile de cautari am gasit un spatiu mult mai acceptabil (cca 100 mp, cu 
450  Euro/luna,  un  contract  pe  3  ani  neschimbabil,  toate  utilitatile  complet 
separate,  la  parterul  unei  vile)  in  zona  usor  accesibila  in  apropiere  de  Piata 
Muncii  si  Sos.  Mihai  Bravu.  Dupa  demersurile  legale  am  obtinut  hotararea 
judecatoreasca de schimbare a sediului social.

-  primirea  de  noi  membrii :  a  fost  aprobata  cererea  de  inscriere  a  firmei 
Probdosfer Saatzucht Romania SRL. 
- a fost elaborata o cerere tip pentru inscrierea in AMSEM, cerere solicitata si 
membrilor existenti, pentru a putea avea o evidenta unitara a membrilor, dar 
nu toti membri au completat aceasta cerere.

- a fost eliberat fiecarui membru care a achitat cotizatia « Certificatul de 
membru AMSEM ». 

-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 care contracteaza multiplicarea semintelor cu fermieri, societati  si 
asociatii  si  cu dealeri  pentru  comercializarea propriilor  seminte  sa  promoveze 
inscrierea in cadrul AMSEM a partenerilor lor din filiera semintelor, dar aceasta 
initiativa nu a functionat. Poate ca totusi ar trebui insistat mai mult pe aceasta 
solutie de a mari numarul membrilor si a intari asociatia si filialele. 

- in luna aprilie a fost intrerupt contractul de munca cu dl Tianu Alexandru
avand in vedere refuzul  acestuia de a continua redactarea si publicarea revistei 
Info  AMSEM in  conditiile  cerute  de  Consiliul  Director,  precum si  a  desfiintarii 
functiei de Director executiv in organigrama aprobata de Adunarea Generala din 
martie 2010. 

- in luna aprilie a fost incheiat contract de prestari servicii cu dna Aurelia
Maturaru pentru activitatea de publicitate si pentru editarea revistei InfoAmsem ;
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2. Organizarea structurilor teritoriale AMSEM
Au fost realizate urmatoarele activitati:

- in cursul anului 2010 s-a finalizat constituirea filialelor- Teleorman si
Banat- Arad;

- a fost aprobata afilierea la AMSEM a asociatiilor Ialomita si Iasi infiintate
in  anii  precedenti.  Din  pacate  aceste  asociatii  nu  au  continuat  activitatea  si 
probabil ca va trebui sa reconstruim aceste filiale; 

- s-a demarat infiintarea a filialei Nord-vest la Oradea prin mobilizarea
de membrii fondatori si intocmirea formalitatilor juridice, dar din pacate membrii 
fondatori au abandonat aceasta initiativa;

- in acest moment nu gasit membrii fondatori pentru constituirea filialei
Oltenia (Dolj,  Olt,  Valcea,  Gorj,  Mehedinti),  iar  Semrom Oltenia  s-a retras din 
asociatie inca din anul 2008. 

    3. Functionarea website-ului AMSEM 
Noul  site  lansat  in  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 toate cataloagele cu soiuri atat ale Romaniei cat si cele ale 
UE sau OCDE,  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. 
Pe pagina de intrare avem rubrica de noutati  prin care va tinem la curent cu 
informatiile  publicate.  In  anul  2010  am  publicat  pana  in  prezent  88  titluri 
informatice. Am publicat informatiile pentru seminte la nivel european primite de 
la ESA- Asociatia Europeana a Semintelor a carei membra a devenit si AMSEM 
din 2010, inclusiv buletinele de stiri lunare.

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.Acest motor este functional dar din pacate prea putini 
membri au transmis datele cerute pentru inregistrare. 

In luna august am instalat un soft si am lansat rubrica de anunturi pe piata 
semintelor AMSEM in care o parte din membrii nostrii au postat oferta de seminte 
pentru insamantarile din aceasta toamna. Rubrica va fi deschisa si pentru oferta 
de primavara. In luna august si septembrie au fost vizitate 2936 pagini din rubrica 
oferte pe piata semintelor.

A crescut permanent accesarile si numarul de vizitatori ai sitului AMSEM 
astfel ca in ultimul an am avut1583 vizitatori unici cu o crestere de 35% fata de 
anul precedent, cu 4792 vizite si 26698 pagini deschise.

   4. Sprijinirea membrilor AMSEM 
A fost oferit  ajutorul  AMSEM prin consultanta directa si  prin intermediul 

revistei  INFO-AMSEM.  Consideram  ca  solicitarile  de  consultanta  nu  sunt  pe 
deplin exploatate de catre membrii nostri. Este foarte important ca internetul si e-
mailul  sa le folosim pentru comunicare dar credem ca trebuie sa trecem si  la 
organizarea de intalniri, simpozioane, targuri specifice, instruiri.

Pentru punerea in aplicare a programului aprobat pe acest an s-a realizat 
“Studiul privind exercitarea drepturilor amelioratorilor pentru soiurile protejate si 
crearea sistemului de colectare a redeventelor “ si prezentat de catre dna Adriana 
Paraschiv care a condus sectorul de agricultura din cadrul OSIM. Am apelat si la 
punctul de vedere al unui jurist si avocat dl. Claudiu Feraru, pana acum 2 luni 
consilier juridic al OSIM, in scopul oferirii cadrului juridic cel mai adecvat pentru 
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organizarea administrativa  a urmaririi  si  colectarii  redeventelor  pentru  membrii 
AMSEM. 

Am aderat la  proiectul comitetului de initiativa al Asociatiei Europene de 
Protectia  Plantelor  si  membrilor  AIPROM  (Asociatia  Industriei  de  Protectia 
Plantelor  din  Romania)  din  care  o  parte  sunt  si  membri  AMSEM  pentru 
implementarea Standardelor de calitate pentru tratamentul semintelor, ca urmare 
a ultimelor reglementari ale UE. Asociatia Europeana a Semintelor a constituit un 
grup de lucru pentru tratamentul semintei care sa elaboreze un set de reguli si 
standarde care sa armonizeze sistemul in cadrul UE.

    5. Revista INFO-AMSEM   
Au fost publicate 4 numere ale revistei in loc de 5 numere asa cum a fost

aprobat in Adunarea Generala. 
Comitetul executiv si  Consiliul Director au analizat continutul si aspectul 

revistei  INFO-AMSEM, constatand o imbunatatire  si  diversificare a continutului 
revistei care raspunde in mai mare masura interesului atat al membrilor cat si al 
tuturor fermierilor, publicand si informatiile  cu evenimentele din  domeniu care au 
avut loc atat pe plan national cat si european. Din pacate publicarea a numai 4 
numere nu permite furnizarea informatiilor in timp real. Consideram ca pana la o 
aparitie lunara a revistei ar trebui ca in 2011 sa publicam minim 6 numere.

 Problema majora este rentabilitatea financiara.  Primele 3 numere s-au 
realizat cu o pierdere de 3498 lei  deoarece revista nu este sustinuta financiar 
decat din reclame si cateva abonamente. Pentru a nu mari pierderile s-a hotarat 
ca sa se publice numai  4  numere in  acest  an reducand si  tirajul  de la  1000 
exemplare la primele 2 numere la 500 exemplare pentru numerele 3 si 4. Pentru 
anul  2011 este necesar  ca  in  aceasta  perioada sa  propunem si  sa  incheiem 
contracte de publicitate avand in vedere ca la data preluarii activitatii de catre dna 
Aurelia Maturaru in aprilie 2010 multe contracte nu erau incheiate, iar unele firme 
nu  au  mai  avut  bani  prevazuti  in  buget  pentru  reclame.  Analizand  situatia 
reclamelor se constata ca in cele 3 numere s-au publicat intre 10 si 12 reclame, 
iar  numarul  contractelor  incheiate pe anul  2010 este de 10.  Avand in  vedere 
numarul  destul  de limitat  de reclame, revista trebuie rentabilizata prin marirea 
semnificativa  a numarului  de abonamente,  iar  acest  lucru nu poate fi  realizat 
decat prin intermediul filialelor.   

S-a participat la intalnirile si prezentarile organizate de membrii nostri pentru
promovarea soiurilor prin loturi demonstrative si asigurarea publicitatii in revista 
noastra( INCDA Fundulea, Syngenta, Caussade- Semences, Monsanto, Pioneer, 
KWS, Saaten- Union, Probdosfer, ziua porumbului in Ialomita si Arad organizata 
de FNPSMS-Franta, Elsit si FNPAR), precum si participarea la targurile pentru 
agricultura de la Cluj, Arad si urmeaza Bucuresti-Indagra;

   6. Relatii internationale
Incepand cu anul 2010 asociatia noastra este membra in Asociatia Europeana

a Semintelor – ESA cu sediul la Bruxelles, cu o cotizatie de 1381 Euro pe primul 
an 2010. Pentru anul 2011 cotizatia stabilita de adunarea generala a ESA este de 
3000 Euro.

Am facut schimb de informatii cu Sectiunea porumb a ESA, cu  Federatia
Semintelor  de  Porumb  din  Franta si  cu  Asociatia  industriei  de  seminte  din 
Germania pentru cunoasterea producerii de seminte la nivel european ;

Am furnizat informatii cu privire la problemele majore ale pietei semintelor in
continua scadere si anume scaderea cererii de seminte certificate si am solicitat 
interventia la nivel european pentru a se conditiona acordarea subventiei directe 
pe suprafata de folosirea la insamantari a semintelor certificate; 
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Ne-am dat acordul pentru desfiintarea EESNET prin incorporarea in ESA,
urmand ca urmatoarea reuniune ESA din 2011 sa se organizeze in Ungaria.  

Am participat la Adunarea Generala a ESA din 10-12 oct.2010, fiind
reprezentati  atat  la  nivel  executiv  cat  si  al  presedintilor  de  asociatii  prin 
dl.Gheorghe  Nedelcu.  La  reuniune  a  mai  participat  si  dl.  Profesor  Berca 
reprezentand  firma  Probstdorfer  in  calitate  de  membru  AMSEM,  precum  si 
reprezentanti ai firmei Ciproma in nume propriu.
      Am consultat amelioratorii soiurilor de legume ( ICDLF Vidra, Statiunile Bacau 
si  Buzau,  Agrosel)  si  autoritatile(OSIM si  ISTIS)  cu  privire  la  apelul  initiat  de 
asociatia amelioratorilor si comerciantilor de seminte din Slovacia sustinut si de 
asociatiile  din  Cehia,  Polonia  si  Ungaria  cu  privire  la  efectele  introducerii 
obligatorii incepand cu 2010 a testarii rezistentei la anumiti patogeni a soiurilor de 
legume  atat  pentru  testele  DUS  in  vederea  brevetarii  soiurilor  cat  si  pentru 
catalogul soiurilor destinate comercializarii.  Aceasta prevedere a fost introdusa 
prin  Directiva  Comisiei  2009/97/EC.  La  initiativa  asociatiei  slovace  ministerul 
agriculturii  din  Slovacia  a  solicitat  Comisiei  Europene  o  derogare  pentru  o 
perioada  de  tranzitie  in  vederea  implementarii  noilor  cerinte  in  activitatea  de 
ameliorare avand in vedere impactul negativ asupra amelioratorilor mici si mijlocii 
prin cresterea costurilor de ameliorare si implicit la monopolizarea industriei de 
seminte  de  legume  de  catre  marile  companii.  AMSEM s-a  aliat  acestui  apel 
prezentat atat la sedinta CPVO de la Angere, la Comisia Europeana si la ESA. 
Solicitarea noastra va fi  transmisa si  MADR pentru a sustine acest demers in 
cadrul Comitetului tehnic. 

Am exprimat pozitia noastra la nivel european prin completarea chestionarelor
cerute de Comisia Europeana pentru stabilirea strategiei si modernizarii legislatiei 
in domeniul organismelor modificate genetic, in domeniul legislatiei comercializarii 
semintelor  si  materialului  saditor,  precum  si  al  legislatiei  privind  protectia 
intelectuala in domeniul soiurilor de plante. 
     A fost  lansat  proiectul  reglementarilor  UE privind certificarea materialului 
fructifer  care urmeaza sa  implementeze Directiva  Consiliului  2008/90/CE care 
intra in vigoare in anul 2012 si este transpusa in Romania prin Ordinul MADR 
nr.82/2010.  Sectie  material  fructifer  va  trebui  sa  analizeze  si  sa  formuleze 
observatii si propuneri asupra proiectului care va fi dezbatut incepand din aceasta 
luna si probabil va continua in tot cursul anului 2011.

7. Participarea la elaborarea actelor normative 
- Am elaborat proiectul AMSEM de modificare a Legii nr.266/2002 a

semintelor care a fost inaintat Comisiei de agricultura din Camera deputatilor si 
Ministerului Agriculturii. 

- Am facut observatii si propuneri de modificare la proiectul Legii semintelor
propus ca o lege noua de catre MADR in cadrul Comisiei de dialog social ;

- Am facut propuneri de amendamente la proiectul de modificare a Legii
266/2002 intocmit  de Senat ca initiativa legislativa a comisiei  de agricultura a 
senatului. In lunile august si septembrie am propus in doua randuri amendamente 
la proiectul  intocmit  de comisia de agricultura a Camerei Deputatilor .  Au fost 
acceptate  peste  50  de  amendamente  propuse  de  AMSEM,  dar  nu  au  fost 
acceptate 18 amendamente prin care solicitam legiferarea unui parteneriat public-
privat in domeniul administrarii pietei semintelor conform tendintelor europene si 
a  practici  internationale,  precum  si  opozitia  la  introducerea  unor  tarife 
suplimentare  suportate  de  amelioratori  si  producatorii  de  seminte  destinate 
comercializarii.  

- S-au facut observatii si propuneri la proiectele de ordin al ministerului
agriculturii privind : 

- tarifele de inspectie in camp si certificare a semintelor – publicate prin
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Ordinul MAPDR  nr. 341/2009 si modificate prin Ordinul nr.92/2010 fara sa se tina 
cont de observatiile noastre si in special de introducerea abuziva a 2 tarife noi 
prin note la subsolul tabelelor cu tarife ( pentru a nu fi clasificate ca tarife noi), 
precum si  reintroducerea tarifului  pentru viza anuala sub alta forma, respectiv 
pentru monitorizarea permanenta a activitatilor operatorilor economici, avand in 
vedere  ca  prin  Ordinul  MADR  nr.  769/28.12.2009  privind  inregistrarea  si 
autorizarea  operatorilor  economici  au  fost  eliminate  vizele  anuale;  Pentru 
justificarea tarifelor de monitorizare introduse de MADR in luna iunie 2010, dar 
incasate de la inceputul anului, s-a prevazut in legea semintelor care urmeaza sa 
apara baza legala a monitorizarii operatorilor economici. AMSEM a avertizat atat 
ministerul cat si membrii AMSEM ca plata tarifelor pentru viza anuala din 2010 
incepand cu luna ianuarie s-a facut fara o baza legala. Raspunsurile primite de 
minister incearca sa justifice total neprofesionist justificarea elaborarea ambelor 
ordine privind tarifele;

-  modificarea Ordinului nr. 1295/2005 privind  materialului de inmultire si 
plantare  fructifer,  dar  in  final  ministerul  a  optat  pentru  copierea  Directivei 
Consiliului  nr.2008/90/CE  prin Ordinul  82/2010  fara  alte   prevederi  de 
implementare avand in vedere ca directiva si ordinul se aplica abia incepand 
cu anul 2012.

-  Ordinul  nr.  109/2010  conform  Directivei  Comisiei  nr.2009/74  care 
modifica Ordinul nr.1.366/2005 privind semintele de legume fara a se afecta si 
alte prevederi;

           -  Ordinele MADR nr.149, 150 si  155/ 2010 privind comercializarea 
semintelor de cereale, plante furajere, oleaginoase si de fibra emise in baza 
Directivei 2009/74 /CE a Comisiei si copiind identic directivele modificate. Ca 
urmare  a  acestor  ordine  activitatea  de  certificare  a  semintelor  este  serios 
perturbata din punct de vedere juridic deoarece de la data intrarii in vigoare la 
30 iunie 2010 au fost  abrogate integral  vechile ordine,  inclusiv prevederile 
privind aplicarea unor Directive CE de implementare a directivelor de baza, 
precum  si  a  modului  concret  de  lucru  in  Romania,  inclusiv  abrogarea 
documentelor  oficiale  de  certificare.  Raspunsul  primit  este  doar  o  forma 
neprofesionista de justificare;

8. Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe primele 9 luni din
anul 2010, preliminarea veniturilor si cheltuielilor pe ultimul trimestru si proiectul 
de buget rectificat pe anul 2010 se prezinta in anexa. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 rectificat a fost aprobat de
Consiliul Director si este supus aprobarii Adunarii Generale. 

Pe trei trim. s-au incasat 109279 lei cea ce reprezinta 54% din bugetul pe
anul 2010 de 200040 lei si se prelimina venituri in valoare de 133840 lei respectiv 
67% din bugetul aprobat, din care 86600 lei respectiv 87% din cotizatii, 46600 lei 
venituri din publicitate (reclame) 52% si 600 lei din abonamente respectiv 6% din 
suma  planificata;  Desi  revista  a  fost  planificata  cu  profit  30000  lei  ea  se 
realizeaza cu o pierdere de 4047 lei pe toate cele 4 numere din acest an. 

Un numar de 22 membrii nu au onorat obligatiile, nici macar partiale, de
cotizare (Agricover, Calypso Agrotel, Ciproma, ICD Cartof si Sfecla Brasov, ICD 
Pajisti Brasov, ICDP Pitesti Maracineni (care a anuntat ca nu poate plati) , ICDVV 
Valea Calugareasca, Procera, SCDA Albota, SCDA Braila, SCDA Livada, SCDA 
Lovrin, SCDA Marculesti, SCDA Secuieni, SCDA Simnic, SCDA Suceava, SCDA 
Turda,  SCDCartof  Tg.Secuiesc,  SCDCPN  Dabuleni,  Semplant-  Romhol, 
Syngenta Agro, Yurta Prod );

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 si a dreptului de vot conform prevederilor din statut. In ceea ce priveste 
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abonamentele la revista s-a propus si s-a pus in aplicare ca membrii care achita 
cotizatia sa nu mai plateasca costul revistei. Cele 3 numere publicate in acest an, 
si  la  fel  vom proceda si  cu  nr.4,  au  fost  distribuite  promotional  gratuit  la  toti 
membrii, precum si presei agricole, oficialitatilor si unor importante unitati agricole 
sau  vizitatori  la  targurile  la  care  a  participat  AMSEM  pentru  a  face  revista 
cunoscuta si in speranta ca vom putea face abonamente. Am incasat pana in 
prezent  valoarea pentru un numar de 11 abonamente pentru 4 numere de la 
Inspectoratele de seminte.   

  9. Documente supuse spre aprobare Adunarii Generale: 
Consiliul Director a analizat, a aprobat si  supune spre aprobare Adunarii  
Generale in conformitate cu prevederile din statut urmatoarele:

1.- Bugetul de venituri si cheltuieli realizat pe trei trimestre si a  
bugetului pe anul 2010 rectificat;
2.- Cuantumul cotizatiilor pe anul 2011 
 3.- Planificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 
sub rezerva modificarilor hotarate in Adunarea generala ;
4.-  Programul  de  activitate  pentru  anul  2011 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; 
6.- Raportul de activitate pe anul 2010
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