
RAPORT
privind activitatea AMSEM pe anul 2011

      
Anul 2011 a fost un an important pentru sectorul de seminte. A fost un an greu

pentru  membrii  AMSEM ca  si  pentru  toti  operatorii  economici  participanti  pe  piata 
semintelor. 

In  anul  acesta  s-au  pus  bazele  unor  modificari  majore  ale  regulilor  care 
guverneaza

sistemul care se creioneaza la nivelul Uniunii Europene si ca atare si in Romania. Acest 
proces va continua si se va finaliza treptat in anul si anii  viitori, in prima etapa la nivel 
european  si  apoi  transpunerea  in  legislatia  si  practica  la  nivel  national.  Aceasta 
presupune  mobilizarea  operatorilor  economici  participanti  la  sectorul  semincer  si 
partenerii sectorului din toata Europa.  
 In  Romania  au  intrat  in  vigoare  3  reglementari  importante,  modificarea  Legii  
semintelor 266/2002, Regulamentul CE 1107/2006 si modificarea Legii 255/1998.
Toate  acestea,  precum  si   aplicarea  hotararilor  Adunarii  Generale,  au  constituit 
obiective  ale  activitatii  conducerii  si  membrilor  AMSEM. Toate  informatiile au  fost 
comunicate membrilor nostri si publicate pe websitul AMSEM. 

1. Cu privire la aspectele organizatorice ; 
      Pentru schimbarea sediului social al asociatiei care s-a produs anul trecut   am 
obtinut hotararea judecatoreasca de schimbare a sediului social. Adaugam faptul ca 
locatia este corespunzatoare si ca desi chiria si intretinerea sunt la valori competitive, 
sunt foarte greu de suportat de bugetul nostru care s-a redus semnificativ in acest an. 

In acest an am primit solicitarea inscrierii in AMSEM a firmei Sem-Luca Srl din
Timisoara,  reinscrierea  companiei  Syngenta  si  a  firmei  Quality  Srl  din  Slobozia 
furnizorul dvs de etichete oficiale.. 

Eliberam in continuare fiecarui membru care nu a primit in anul trecut si a achitat  
cotizatia in acest an  « Certificatul de membru AMSEM ». 

Din pacate nu a functionat  recomandarea Adunarii Generale  catre companiile 
multiplicatoare de seminte membre sa promoveze inscrierea in asociatie  a partenerilor 
lor din filiera semintelor atunci cand incheie contracte de multiplicare si contracte de 
comercializare cu fermieri si dealeri in cadrul filialelor teritoriale. Consideram ca trebui  
insistat mai mult pe aceasta solutie pentru a mari numarul membrilor si a intari asociatia 
si filialele, astfel incat membrii nostri sa fie promotori ai spiritului de asociere. 

A fost reziliat contractul de prestari servicii cu dna Aurelia Maturaru pentru
activitatea de publicitate si pentru editarea revistei InfoAmsem, din motive economice, 
deoarece a generat in continuare pierderi, cu toate ca din punct de vedere profesional 
revista a facut un salt calitativ important.

Consiliul director in componenta 2011 nu a functionat corespunzator la nivelul
sectiunilor  pe  specii  in  acest  an  ;  Pentru  imbunatatirea  activitatii  Consiliul  Director 
propune  aprobarii  Adunarii  generale  modificarea  organigramei  si  componenta 
Consiliului Director conform schemei anexate.  

2. Organizarea structurilor teritoriale AMSEM
Dupa ce in cursul anului 2010 a fost aprobata afilierea la AMSEM a

asociatiilor Ialomita si Iasi infiintate in anii precedenti  aceste asociatii nu au continuat 
activitatea si va trebui sa reconstruim aceste filiale; 

Pana in acest moment nu am gasit membrii fondatori pentru constituirea filialei
Oltenia la Craiova si a filialei Nord-vest la Oradea sau Satu-Mare. 
In  ceea ce  priveste  activitatea  teritoriala  fiecare  filiala  va  informa despre  derularea 
propriei activitati.  
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    3. Functionarea website-ului AMSEM 
Site-ul 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, pentru colaboratori si toti cei  
interesati. 

Avem publicate la zi cataloagele cu soiuri atat ale Romaniei cat si cele ale UE 
sau OCDE. Avem publicata 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  
de interes. In anul 2011 am publicat pana in prezent peste 100 titluri informatice. Am 
publicat  informatiile  pentru  seminte  la  nivel  european  primite  de  la  ESA-  Asociatia 
Europeana a Semintelor  inclusiv buletinele de stiri lunare cu evenimentele europene 
din sectorul nostru.

Este functional  motorul de cautare prin care membrii  AMSEM pot fi  gasiti  pe 
internet dupa cuvintele care alcatuiesc domeniul de activitate si  sa prezinte ofertele 
comerciale pentru speciile si soiurile puse la vanzare. Din pacate nu toti membri au 
transmis datele cerute pentru inregistrare. 

Este functionala rubrica de anunturi pe piata semintelor AMSEM pentru oferta de 
seminte.

A crescut permanent accesarile si numarul de vizitatori ai sitului AMSEM astfel 
ca  in  ultimul  an  am avut  2257 vizitatori  unici  cu  o  crestere  de  43% fata  de  anul 
precedent, cu 5326 vizite si 25819 pagini deschise.

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

revistei INFO-AMSEM. Cu toate ca numerosi membri dar si alte persoane au apelat la 
sfaturile noastre, consideram ca solicitarile de consultanta nu sunt pe deplin exploatate 
de catre membrii  nostri.  Este foarte important ca internetul si e-mailul sa fie folosite 
pentru comunicare. Credem ca a venit timpul sa trecem si la organizarea de intalniri,  
simpozioane,  targuri  specifice,  instruiri,  dar  acestea  se  pot  organiza  doar  prin 
sponsorizare..

Am trecut la punerea in aplicare a programului aprobat in urma “Studiului privind 
exercitarea drepturilor amelioratorilor pentru soiurile protejate si crearea sistemului de 
colectare a redeventelor “ si prezentat de catre dna Adriana Paraschiv (acum publicat 
in  episoade  in  revista  noastra).  Pentru  organizarea  administrativa  si  economica  a 
urmaririi  si  colectarii  redeventelor  pentru  membrii  AMSEM  a  fost  elaborat 
Regulamentul de functionare a DPI. Comitetul de initiativa PI si Consiliul Director au 
aprobat  proiectul  de  Regulament  al  DPI,  si  de  asemenea  au  aprobat  Modelul  de 
Contract intre proprietarii de soiuri brevetate si DPI din AMSEM. 

Am  aderat  la  proiectul  comitetului  de  initiativa  al  Asociatiei  Europene  de 
Protectia Plantelor si membrilor AIPROM (Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din 
Romania)  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 au elaborat un 
set de reguli si standarde care sa armonizeze sistemul in cadrul UE. 

Dupa  cum  cunoasteti  pe  14  iunie  a  intrat  in  aplicare  RegulamentulCE 
1107/2009 privind  introducerea  pe  piata  a  produselor  fitosanitare,  respectiv  art.49 
privind etichetarea ambalajelor cu seminte tratate.  In acest scop in baza proiectului 
ESTA, ESA a lansat catre asociatiile nationale acest standard pentru a se asigura o 
aplicare  unitara  a  Regulamentului  pe  teritoriul  Europei,  cu  apelul  de  a  contacta 
autoritatile nationale pentru agreerea proiectului. In acest scop am constituit un grup de 
lucru impreuna cu AIPROM pentru a actiona impreuna in vederea aplicarii proiectului 
de  etichetare  in  Romania.  In  prima faza am clarificat  confuzia  creata  de aplicarea 
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legislatiei  romane  a  semintelor  privind  eticheta  furnizorului in  spiritul  Directivelor 
Europene,  si  ramane  sa  clarificam  consecintele  traducerii  eronate  a  art.49  din 
Regulamentul 1107/2009 in limba romana. Lucrurile nu sunt suficient de clare nici la 
nivel european, deci trebuie sa actionam impreuna inclusiv la nivel european pentru a 
se gasi solutii de aplicare pentru toate cazurile particulare. 

    5. Revista INFO-AMSEM   
Au fost editate 6 numere ale revistei asa cum a fost aprobat in AdG. 

Problema majora privind rentabilitatea financiara din anii precedenti a fost rezolvata in 
acest an. 

Incepand  cu  numarul  2  presedintele  executiv  a  preluat  in  mod   direct 
responsabilitatea revistei cu scopul rentabilizarii  revistei  in conditiile pastrarii  calitatii.  
Am incheiat noi contracte cu redactor si grafician profesionisti si cu o alta tipografie. De 
asemenea am marit  numarul  de  abonamente,  dar  inca  nu  suficient.  Rentabilizarea 
revistei,  alaturi  de reducerea cheltuielilor salariale (speram doar pentru acest an), a 
salvat administratia AMSEM pentru plata chiriei si a utilitatilor.

Continutul si aspectul revistei Info AMSEM au continuat procesul de imbunatatire 
si diversificare, care raspunde in mai mare masura interesului atat al membrilor cat si al 
fermierilor, publicand si informatiile  cu evenimentele din  domeniu care au avut loc atat  
pe plan national cat si european. Din pacate publicarea a numai 6 numere nu permite 
furnizarea  informatiilor  in  timp  real.  Consideram  ca  ar  trebui  sa  ne  propunem,  e 
adevarat cu putin efort, sa publicam12 numere pe an, poate incepand cu 2013. 

Pentru  anul 2012 este necesar sa incheiem contractele de publicitate pana in 
luna februarie si facem un apel la toate firmele membre dar si la cele colaboratoare. 
Trebuie  continuata  rentabilizarea  prin  marirea  semnificativa  a  numarului  de 
abonamente, iar pentru acest lucru  trebuie actionat mai insistent la nivel teritorial prin 
intermediul filialelor.   

   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 si  1600 euro pentru 2011, pe care pana in prezent nu am putut sa o platim.  
Pentru anul 2012 cotizatia stabilita de adunarea generala a ESA este de 3000 Euro 
aproape dubla, dar pe care trebuie sa facem orice sa o platim, desi veniturile noastre 
previzibile nu ne face optimisti pentru acest lucru.

Am  facut  schimb  de  informatii  cu  ESA  si  asociatiiile  partenere  pe  linie  de 
reglementari si a productiei de seminte;

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, dar din pacate cu putine 
sperante pana la incheierea PAC in 2013. Trebuie sa actionam pe toate canalele 
pentru a rezolva aceasta problema si la nivel european si in Romania.

Ne-am dat acordul pentru desfiintarea EESNET prin incorporarea lui in ESA,
si  a  avut  loc  prima reniune  a  fostilor  membri  EESNET si  ESA  la  Belgrad,  unde,  
deoarece nu am avut bani pentru participare, am fost salvati de noii nostri membrii de la 
firma Sem-Luca care au participat in numele AMSEM. .  

Am participat la Adunarea Generala a ESA din oct.2011, fiind reprezentati atat la
nivel executiv cat si al presedintilor de asociatii  de dl.Gheorghe Nedelcu. La reuniune 
au mai participat la sectiunea de business si reprezentantii firmelor Sem-Luca, ITC si  
Agrosel in calitate de membri AMSEM, precum si reprezentanti ai firmei Ciproma in 
nume propriu.
      Am exprimat  pozitia  noastra  la  nivel  european  pentru  stabilirea  strategiei  si  
imbunatatirea legislatiei in domeniul legislatiei comercializarii semintelor si materialului 
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saditor (Better Regulation), in domeniul organismelor modificate genetic, precum si al  
legislatiei privind protectia intelectuala in domeniul soiurilor de plante, in mod direct la 
Comisia CE, Europarlamentarii romani si ESA in calitate de parteneri sociali. 

7. Participarea la elaborarea actelor normative 
Anul a inceput cu publicarea in MO al Romaniei a Legii semintelor nr.266/2002 

republicata, la care AMSEM a participat activ la nivelul Comisiei de agricultura a 
Parlamentului, unde au fost acceptate cca. 50 de amendamente propuse, pe care 
Ministerul Agriculturii nu a vrut sa le ia in considerare. Legea prevede cateva modificari 
majore, dintre care demn de mentionat sunt doua : 1. trecerea activitatii de brevet 
pentru soiuri de la OSIM in administrarea ISTIS prin modificarea Legii 255/1998, 
republicata ; si 2. introducerea prevederii in art,2 lit.e) a responsabilitatii Ministerul 
Agriculturii, citam : « si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli, persoane fizice si 
juridice, impotriva riscului utilizarii de seminte ori de soiuri necorespunzatoare, reglementand folosirea la 
insamantare a semintelor certificate sau care indeplinesc conditiile si normele de calitate reglementate ori 
din soiuri acceptate conform prezentei legi;”,  responsabilitate pe care nu a respectat-o pana in 
prezent. 

In aceasta idee am propus si sprijinit initiativa legislativa a Comisiei de 
agricultura a CD pentru a conditiona alocarea subventiei nationale pe suprafata de 
folosirea la insamantari a semintelor certificate la principalele specii de importanta 
economica, dar pentru care guvernul nu a dat acordul de promovare.

Am participat  cu  propuneri  de  completare  a  Legii  255/1998 privind  protectia 
noilor soiuri de plante, propuneri prezentate membrilor interesati. Cele mai importante  
propuneri au fost introduse in lege. Legea este in curs de publicare in MO. Propunerile 
noastre au vizat baza juridica pentru organizarea efectiva si in Romania a protectiei 
soiurilor brevetate si recuperarea redeventei aferente. Alte propuneri vor fi prevazute in 
Regulamentul de aplicare a Legii care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii. 

Din pacate trebuie sa constatam ca MADR nu a luat nici o masura favorabila 
pentru  industria  de  seminte,  piata  semintelor,  folosirea  semintelor  certificate  si 
instituirea unui parteneriat public-privat, cu toate eforturile noastre. In ceea ce priveste 
certificarea semintelor autoritatile nu inteleg ca certificarea este o prestatie de servicii  
conform  Directivei  CE  privind  serviciile  in  piata  comuna,  si  ca  inspectoratele  sunt 
prestatoare de servicii. Credem ca noua legislatie europeana va schimba semnificativ 
aceasta pozitie.

In ceea ce priveste legislatia semintelor am constatat ca la interventiile noastre 
raspunsurile  primite  de la  minister  incearca sa justifice total  neprofesionist  greselile 
voluntare  sau  involuntare  la  elaborarea  reglementarilor  din  ultimii  2  ani.   De  ex. 
Ordinele MADR nr.149, 150 si 155/ 2010 privind comercializarea semintelor de cereale, 
plante furajere, oleaginoase si de fibra, care  au copiat identic directivele de baza, dar 
au  abrogat  directivele  de  implementare.  Ca  urmare  activitatea  de  certificare  a 
semintelor a fost serios perturbata din punct de vedere juridic, inclusiv prin abrogarea 
documentelor oficiale de certificare, dar care s-au aplicat in continuare in teritoriu in 
virtutea  inertiei  pana  la  aparitia  in  acest  an  a  Ordinului  59/2011.  Dar  acest  ordin 
provoaca alte disfunctionalitati in aplicare. 
Ordinele  MADR privind  tarifele  aplica  abuziv  unele  tarife,  inclusiv  cele  pentru  viza 
anuala,  cu toate ca s-a introdus dupa aplicare o prevedere ca justificare juridica in 
legea semintelor pentru o operatiune de monitorizare care nu este in nici  un caz o 
prestatie de servicii, conform Directivei CE privind serviciile in comunitate.  

In aceeasi nota trebuie sa constatam ca MADR nu a raspuns de peste un an  nici 
pana  in  prezent   la  solicitarile  repetate  ale  firmei  Monsanto  pentru  acreditarea 
laboratorului propriu de a efectua analize si certificarea semintelor sub supraveghere 
oficiala  in  baza  Ordinului  nr.450/2006 si  a  Directivei  CE  66/402,  deoarece  INCS 
doreste modificarea acestui ordin. Apreciem pozitiva pozitia firmei KWS care a inceput 
pregatirea pentru acreditarea laboratorului propriu de la Braila.
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8. Bugetul de venituri si cheltuieli 
Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli  2011 pe primele 10 luni din 

anul 2011, preliminarea veniturilor si cheltuielilor pe ultimele 2 luni si proiectul de buget 
rectificat  pe  anul  2011  a  fost  aprobat  de  Consiliul  Director  si  este  supus aprobarii 
Adunarii Generale.
Pe  10 luni s-au incasat din cotizatii numai 47% din buget si nu se prelimina venituri  
semnificativ mai mari  pana la sfarsitul anului,  iar venituri  din publicitate (reclame) si 
abonamente preliminam realizarea a 78% din cel planificat.

Un numar de 20 membrii nu au onorat obligatiile, nici macar partiale, de
cotizare (Agricover,  Amia, Calypso Agrotel,  Ciproma, ICD Cartof Brasov, ICD Pajisti 
Brasov,  ,  ICDVV  Valea  Calugareasca,  SCDA Albota,  SCDA Braila,  SCDA Livada, 
SCDA  Lovrin, SCDA  Marculesti,  SCDA  Secuieni,  SCDA  Simnic,  SCDA  Suceava, 
SCDCartof Tg.Secuiesc, SCDCPN Dabuleni, Semplant-Romhol, Yurta Prod );

Consiliul  Director  a  stabilit  masura  de  suspendare  temporara  a  calitatii  de 
membru si a dreptului de vot conform prevederilor din statut. 

In ceea ce priveste abonamentele la revista s-a pus in aplicare  hotararea ca 
membrii care achita cotizatia si firmele care publica reclame sa nu mai plateasca costul 
revistei. Cele 6 numere publicate in acest an au fost distribuite promotional gratuit la toti 
membrii, precum si colaboratorilor, oficialitatilor sau vizitatori la targurile agricole pentru  
a face revista cunoscuta. In acest an am avut un numar de  48 abonamente fata de 11 
anul trecut. 

Am lansat campania de abonamente pentru anul 2012 si se pare ca exista un 
interes sporit pentru revista.  

Am planificat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 cu mare
dificultate pentru a acoperi minimum de cheltuieli, fara a dezvolta activitatile actuale si 
in conditiile in care apare o noua activitate care presupune o perioada de pregatire si  
lansare  fara  venituri  semnificative.  Speram  ca  in  anul  2013  aceasta  activitate  va 
contribui semnificativ la finantarea AMSEM.
 
 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 10 luni si a bugetului  
pe anul 2011 rectificat;
2.- Cuantumul cotizatiilor pe anul 2012 
3.- Planificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
4.-  Programul de activitate pentru anul 2012, sub rezerva ca acesta 
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; 
6.- Raportul de activitate pe anul 2011
7.-Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului de  
Proprietate Intelectuala ca parte a statutului AMSEM.
8.-Contractul  pentru  exercitarea  drepturilor  de  proprietate  intre  
proprietarul  soiurilor  si  AMSEM,  sub  rezerva  ca  acesta  poate  fi  
modificat si aprobat de Departamentul de Proprietate Intelectuala al  
AMSEM. 

Preşedinte Executiv

Gheorghe HEDEŞAN
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