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Asociatie de utilitate publica: Hotararea Guvernului nr. 1128/2004

Catre LCCSMS si ITCSMS
Doamnelor si Domnilor Directori,
Dorim sa va informam atat pe dumneavoastra, cat si pe colegii dvs, ca in urma
reorganizarii AMSEM intentionam ca Asociatia sa cuprinda toti participantii, atat
persoane fizice cat si juridice, implicati profesional pe filiera semintelor si materialului
saditor din Romania.
In acest fel AMSEM ar deveni o Asociatie reprezentativa la nivel local, national si
international si prin aderare la ESA (European Seed Association) si ISF ( International
Seed Federation) ar avea forta de a interveni pe plan profesional pentru dezvoltarea
sectorului, asigurarea calitativa si cantitativa a unei piete civilizate a semintelor, precum
si protejarea intereselor membrilor sai producatori, procesatori si comercianti de seminte
si material saditor.
In acest context consideram ca este nu numai utila dar si necesara inscrirea in filialele si
sucursalele AMSEM, care urmeaza sa se infiinteze in acest an in toata tara, a
specialistilor din institutia dvs avand in vedere profesionalismul lor si a faptului ca
legislatia in vigoare va da acest drept. Legea functionarului public nr.188, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevede la CAP.V. Drepturi si indatoriri,
Sectiunea 1 Drepturile functionarilor publici, ART. 29, alin.(4) : « Functionarii publici
se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop
protejarea intereselor profesionale ».
Precizam ca AMSEM a fost recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate
publica prin HG 1128/2004 si prin urmare si colaborarea cu autoritatile publice.
De asemenea va solicitam sprijinul pentru schimbarea mentalitatii si rezervei
specialistilor din domeniul semintelor pentru asociere, deoarece numai impreuna putem
deveni profesionisti competitivi atat pe plan national cat si international.

Va informam ca AMSEM editeaza revista INFO-AMSEM singura publicatie de
specialitate in domeniul semintelor, in care publicam si rezultatele activitatii ITCSMS si
LCCSMS. In acest an intentionam editarea a 6 numere si credem ca si colegii dvs sunt
interesati sa va abonati pentru documentare. Costul abonamentului este 9 lei/exemplar,
iar plata se face in contul nostru : RO14BRD E 445SV001741384160 BRD Sucursala
Triumf Bucuresti.
Stimati colegi va asteptam sa colaboram atat ca institutii cat si ca membrii AMSEM.
Cu deosebita consideratie,
Gheorghe Nedelcu
Presedinte

Gheorghe Hedesan,
Presedinte executiv

