PROGRAM DE ACTIVITATE
al AMSEM pe anul 2010
1. Organizarea structurilor teritoriale AMSEM:
a)
pregatirea infiintarii filialei Oltenia prin mobilizarea de
b)

c)

d)

membrii fondatori;
organizarea adunarilor generale a filialelor la care vor fi
invitati toti operatorii cu activitate in domeniul semintelor din
zona teritoriala a filialei;
finalizarea formalitatilor de constituire legala a filialelor
Nord-vest la Oradea si Moldova la Iasi ;
dezvoltarea filialelor prin gasirea celor mai adecvate mijloace
pentru atragerea de noi membri ( minim 500 membri la finele
anului 2010)

2. Urmarirea realizarii veniturilor conform bugetelor aprobate atat la

nivel central cat si la nivelul filialelor prin strangerea cotizatiilor si
abonamentelor stabilite de adunarea generala AMSEM.
3. Publicarea a 5 numere ale revistei AMSEM si marirea permanenta a

numarului de abonati prin schimbarea formatului si continutului
urmarind deschiderea revistei si catre beneficiarii de seminte si
material saditor. Inregistrarea revistei la OSIM ca marca
inregistrata.
4. Dezvoltarea websitului AMSEM care sa fie cat mai functional si cu
posibilitate de modificare, actualizare si interactiune :
- finalizarea motorului de cautare a membrilor AMSEM,
pentru oferirea de informatii comerciale celor interesati.
5. Acordarea de consultanta privind aplicarea legislatiei semintelor si
materialului saditor . Extinderea activitatilor de autocontrol al calitatii
prin acreditare pentru inspectia in camp, esantionare, laboratoare,
tiparire etichete etc.
6.Sprijinirea membrilor pentru facilitarea unui comert cat mai civilizat
cu seminte de calitate standardizata, pentru combaterea vanzarilor
ilegale de seminte si educarea cumparatorilor.
7. Participarea AMSEM la activitatile europene organizate de Asociatia
Europeana a Semintelor- ESA si de Asociatia Central si Est Europeana a
Semintelor- EESNET.
8. Pregatirea si organizarea sistemului propriu de calitate a semintelor
prin stabilirea standardelor de calitate AMSEM specifice pe specii si
grupe de specii si inregistrarea la OSIM ca marca inregistrata.
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9. Pregatirea legislativa si organizarea institutionala in cadrul AMSEM
pentru urmarirea protectiei soiurilor, a drepturilor de autor si
recuperarea redeventelor.
10. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative intocmite de
MAPDR in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene si cu
interesele membrilor AMSEM.
Constituirea de grupuri de lucru ad-hoc pe problematica actului
normativ in discutie.
Prezentarea si sustinerea unui proiect propriu pentru modificarea
Legii Semintelor.
11. Realizarea unei intalniri la conducerea MAPDR in vederea
prezentarii pozitiei AMSEM pe filiera semintelor pentru respectarea
legalitatii, progresului tehnic, modificarii actelor normative,
consultarilor reciproce in vederea realizarii unui parteneriat publicprivat si organizarii pietei semintelor.
12. Organizarea de intalniri pe Departamente si Sectiuni profesionale cu
toti membri pentru stabilirea strategiei si a programului de actiuni.
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