
PROGRAMUL DE ACTIVITATE
AMSEM pe anul 2012

1.  Organizarea structurilor teritoriale AMSEM:  finalizarea formalităţilor 
de  reconstituire  a  filialei  Moldova  la  Iaşi şi  Ialomiţa  la  Slobozia  (sau 
afilierea la Călăraşi) (restanţă); înfiinţarea filialelor Oltenia şi Nord-vest la 
Oradea sau Satu Mare prin găsirea de membrii fondatori (restanţă).

2.  Asigurarea  managementului  administrativ  şi  financiar  conform 
bugetului aprobat. Atragerea de noi membri, atât la nivel central cât şi la 
nivel local, pentru întărirea capacităţii de acţiune a asociaţiei.

3.  Organizarea  administrativă  şi  economică  a  Departamentului  de 
Proprietate  Intelectuală  în  cadrul  AMSEM  pentru  urmărirea  asigurării 
protecţiei  soiurilor  şi  recuperarea  redevenţelor  pe  baza  licenţelor  de 
multiplicare şi a seminţelor de fermă utilizate pentru necesar propriu (FSS) 
şi implicit scoaterea la lumină a pieţei negre. 

4.  Publicarea a 6 numere ale revistei  Info AMSEM, creşterea calităţii  şi 
competitivităţii acesteia. Rămâne ca obiectiv înregistrarea revistei la OSIM 
ca marcă înregistrată (restanţă).

5. Dezvoltarea websitului şi a bazei de date AMSEM care să fie cât mai 
funcţionale : difuzarea informaţiilor europene şi naţionale ;  activarea 
sezonieră a anunţurilor de vânzări; realizarea unui program electronic 
pentru operarea urmăririi  drepturilor de proprietate a soiurilor, fizic şi 
valoric .

6.  Acordarea  de  consultanţă  privind  aplicarea  legislaţiei  seminţelor  şi 
materialului  săditor.  Urmărirea  extinderii  autorizării  activităţilor  de 
autocontrol  prin  supraveghere  oficială  pentru  inspecţia  în  câmp, 
eşantionare,  analize  în  laboratoare  proprii,  tipărire  etichete,  în 
conformitate cu legislaţia europeană.

7. Continuarea promovării reglementărilor privind obligativitatea folosirii 
la însămânţări a seminţelor certificate la speciile importante economic sau 
care îndeplinesc standardele de calitate reglementate şi din soiuri acceptate 
prin  aplicarea  de  către  MADR  a  prevederilor  Art.2,  lit.e)  din  Legea 
seminţelor  nr.266-2002,  republicată,  precum  şi  la  nivelul  CE  pentru 
ajutoarele financiare acordate fermierilor. 

8.  Promovarea  şi  sustinerea  aplicării  codurilor  de  bune  practice  din 
domeniul  agricol  care  să  aibă  în  vedere  producerea  şi  comercializarea 
seminţelor de calitate, a soiurilor înregistrate şi brevetate, a drepturilor de 
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autor  de  soiuri,  a  tratamentului  seminţelor  şi  plantelor,  etichetarea 
seminţelor tratate.

9.  Participarea  la  activităţile  organizate  de  Asociatia  Europeană  a 
Semintelor-  ESA  şi  a  altor  organisme  internationale  (lobby,  informări, 
observaţii legislative, implementări, corelarea agendei de priorităţi).

10.  Pregătirea şi  organizarea sistemului  propriu de calitate  a seminţelor 
prin stabilirea standardelor de calitate voluntare pentru membrii AMSEM, 
specifice pe specii si grupe de specii, corelarea cu standardele ESA . 

12. Participarea în calitate de parteneri sociali la elaborarea proiectelor de 
acte  normative  la  nivelul  MADR  şi  al  Parlamentului  României  în 
concordanţă  cu  reglementările  Uniunii  Europene  şi  cu  interesele 
operatorilor economici participanţi pe piaţa seminţelor. 

Constituirea de grupuri de lucru pe problematica  actului normativ în 
discuţie.

13.  Participarea  la  elaborarea  proiectelor  legislative  europene  (în  mod 
direct  sau  prin  ESA)  pentru   întocmirea  reglementărilor  europene  a 
înregistrării  soiurilor,  comercializarii  seminţelor,  sănătatea  plantelor, 
controlului UE şi naţional (Better Regulation), a Regulamentului privind 
protectia  soiurilor,  inclusiv  a  seminţelor  salvate  în  fermă  (FSS),  a 
reglementărilor privind organismele modificate genetic şi  a celor privind 
biodiversitatea şi conservarea resurselor genetice.

14. Realizarea unei  colaborări active cu celelalte organizaţii profesionale şi 
patronale din domeniul agriculturii în vederea susţinerii poziţiei membrilor 
AMSEM  şi  cu  organismele  guvernamentale  în  vederea  realizării  unui 
parteneriat  public-privat  şi  organizării  pieţei  seminţelor  cât  mai 
funcţionale.

15. Organizarea de întâlniri pe Departamente şi  Secţiuni profesionale cu 
specialiştii  instituţiilor  şi  firmelor  membre  AMSEM  pentru  stabilirea 
ştrategiei şi a programelor de acţiuni.

2


