Reorganizarea Asociaţiei AMSEM

Ce este Asociaţia AMSEM ?
Asociaţia Amelioratorilor , Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă
şi Material Săditor din România – AMSEM-, este o asociaţie interprofesională,
neguvernamentală , nonprofit şi de utilitate publică cf. HG. 1128/2004, ce
reuneşte grupuri profesionale din filiera producerii de seminţe în scopul
comercializării acestora.
Obiectivul principal al Asociaţiei ,
este introducerea progresului genetic prin ameliorare, controlul asupra
producţiei şi calităţii seminţelor şi a materialului săditor la principalele plante
de cultură agricole si horticole, dezvoltarea pieţii interne, protecţia veniturilor
şi a preţurilor rezonabile atât pentru membri săi cât şi pentru producătorul
agricol , participarea la schimburile internaţionale cu seminţe şi material
săditor .
Obiectivele activităţii Asociaţiei.
1. Asigurarea calităţii seminţelor.

Se realizează prin:
- Cooperarea cu Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi
unităţile sale teritoriale, cu Laboratorul Central pentru Calitatea
Seminţelor şi a Materialului Săditor în vederea aplicării întocmai a
legislaţiei din domeniu;
- Asocierea tuturor producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor de
seminţe şi material săditor precum si a prestatorilor de servicii pentru
sector în filiale zonale ale AMSEM;
- Participarea la autorizarea şi verificarea anuală a autorizaţiei de
producător , prelucrător şi comerciant de seminţe;
- Cursuri de instruire , perfecţionare şi atestare a multiplicatorilor de
seminţe şi a specialiştilor din filiera seminţelor;

- Măsuri de sancţionare până la ridicarea dreptului de a produce
sămânţă multiplicatorului care nu respectă normele legale
- Acordarea de consultanţă de specialitate membrilor asociaţi, precum
si altor organizatii sau persoane fizice interesate din tara sau din
strainatate;
- Controlul calităţii seminţelor comercializate de diferiţi agenţi
comerciali autorizaţi sau neautorizaţi în baza prevederilor legii
seminţelor.
2. O largă consultare între grupurile profesionale asociate şi autorităţile

publice.
Grupurile profesionale sunt:
- Companii şi firme de ameliorare şi producere a seminţelor
- Agricultori - multiplicatori
- Procesatori şi comercianţi
- Utilizatori- ONG-(culturi de câmp şi horticole)
Grupurile profesionale fac parte din următoarele Departamente profesionale :
- cereale şi plante tehnice
- plante furajere şi gazon
- cartof şi sfeclă
- legume
- material ornamental
- material săditor pomicol
- material săditor viticol
Reprezentanţii grupurilor profesionale alcătuiesc Filiera pe Produs – Sămânţă si
material saditor, alături de reprezentanţi ai Ministerului.
Propun spre legiferare sau avizeaza reguli si standarde, propun sau stabilesc
masuri menite să regleze piaţa produsului sămânţă si material saditor, în condiţii
concurenţiale de calitate şi a progresului tehnic.
3. Dezvoltarea sectorului de seminţe care prin progresul genetic va
sprijini producţia agricolă.
Filiera pe produs va avea următoarele obiective:
- Stabilesc direcţii noi de cercetare
- Fac propuneri de teme noi de cercetare prin intermediul ASAS şi
MAPDR către instituţii publice sau private de ameliorare şi
producere a seminţelor
- Participă la şedinţele Consiliului Naţional Cercetare Ştiinţifică din
Agricultură.
- Propun sume de bani acordate din mijloace bugetare şi private pentru
realizarea unor programe de cercetare în domeniul seminţelor,

-

Asigură comunicarea între membrii asociaţiei şi beneficiari (reviste,
pliante, broşuri, sesiuni de comunicări etc.)
Sprijina măsurile legislative pentru îmbunătăţirea performanţelor
agricole.

4. Monitorizarea şi analiza statistică a pieţii de seminţe din România şi
din străinătate.
Un departament informaţional va asigura culegerea şi prelucrarea datelor cu
privire la :
- programul şi realizarea producţiei de sămânţă şi material săditor.
- vânzări
- stocuri
- import-export
- buna practică agricolă
In baza acestor date, grupurile profesionale vor elabora strategii de
dezvoltare care vor fi supuse discutării lor in cadrul filierei pe produsSămânţa. Membrii Asociaţiei vor beneficia de aceste informaţii pentru
dezvoltarea propriei lor strategii de producţie şi marketing .
5. Formarea

cadrelor din grupurile profesionale şi educarea
cultivatorilor.
-Vor fi organizate periodic, în diferite locuri din ţară, cursuri de
perfecţionare a cadrelor pe filiera produsului, loturi demonstrative, instruiri
practice în colaborare cu specialişti din cercetare şi învăţământul superior.
- Vor fi iniţiate proiecte de modernizare tehnologică,
- Vor colabora cu specialiştii din serviciile de consultanţă agricolă, din
învăţământul liceal şi superior , în vederea extinderii în producţie a
progresului genetic şi tehnologic.

6. Relatii si cooperare internationala.
- afilierea la Asociatia Europeana a Semintelor;
- afilierea la Federatia Internationala a Semintelor;
- afilierea la Asociatia Central si Est Europeana a Semintelor;
- stabilirea de relatii si cooperari bilaterale cu asociatii nationale din
alte tari cu care avem schimburi de seminte;
- organizarea de vizite reciproce, simpozioane si schimburi de
experienta si specializare;
- participarea la elaborarea legislatiei europene si internationale
(OCDE) in domeniu;
- solutionarea amiabila a unor litigii cu parteneri din alte tari.
Modul de funcţionare al asociaţiei

Principiul de bază al funcţionării constă în soluţionarea în comun, în
cadrul interprofesiunilor din sectorul sămânţă, a tuturor propunerilor din
teritoriu,.
Propunerile din teritoriu sunt culese în cele 8 filiale teritoriale, care
cuprind asociaţiile producătorilor de sămânţă din zonele de influenţă.
Propunerile acestora se transmit celor 7 departamente profesionale care
analizeaza si propun sau stabilesc masuri pentru reglarea si imbunatatirea
activitatii pe filiera.
Filialele ZONALE ALE ASOCIAŢIEI

Întreaga activitate este coordonată de Consiliul Director format din Preşedinte,
Preşedinte executiv, 3 Vicepreşedinţi şi 7 directori de departamente
Consiliul Director se întâlneşte ori de câte ori este convocat pentru a stabili
programul trimestrial sau semestrial de activitate sau a analiza probleme sau
propuneri importante cu privire la:
- Politica producerii şi comercializării seminţelor pe grupe de produs;
- Organizarea de activitati si servicii noi;
- Aprobarea de venituri şi cheltuieli neprevazute in buget pentru
activitatea asociatiei;
- Propuneri de modificare a statutului asociatiei.
La sedintele Consiliului Director pot fi invitati reprezentanti ai MAPDR, ai
Inspecţiei Nationale pentru Calitatea Seminţelor, ai Institutului de Stat pentru
Testarea şi Incercarea Soiurilor, alti specialisti .
Între şedinţele Consiliului Director , activitatea se desfăşoară în Departamentele
Profesionale şi Departamentul Executiv care se întrunesc ori de câte ori este necesar.
Departamentul Executiv cuprinde urmatoarele activitati grupate pe sectiuni astfel:

-

-

-

Sectiunea de organizare teritoriala si control, precum si strategii şi
politici în producerea şi comercializarea seminţelor;
Sectiunea de comunicare, instruire si consultanta – care asigură relatiile
publice, progresul tehnic si scolarizarea asociaţiilor AMSEM si a
producătorilor agricoli;
Sectiunea de legislatie- pentru elaborarea Deciziilor Asociaţiei şi
analiza si promovarea de propuneri legislative;
Sectiunea de statistica, baze de date si sistem informational;
Sectiunea de studii si publicatii pentru informarea membrilor asociati si
a partenerilor de activitate pe plan intern si international privind
productia, importul, exportul, preturi, etc;
Sectiunea de relatii internationale
Sectiunea de arbitraj care rezolvă litigiile apărute între parteneri pe
filiera de produs

Activitatea curentă este condusă de un Preşedinte executiv şi un Director executiv şi
are în subordine departamentele functionale:
-Departamentele Profesionale
-Departamentul Executiv.
Numărul de personal şi sarcinile în cadrul fiecărui compartiment se vor defini în
funcţie de cerinţele actuale şi de perspectivă ale membrilor asociaţiei.
Finanţarea asociaţiei:
Asociaţia fiind o instituţie privată, de utilitate publică, va funcţiona ca o unitate
publică cu venituri extrabugetare, nonprofit.
Veniturile proprii vor fii asigurate din cotizaţii de inscriere si cotizatii anuale
diferenţiate în funcţie de volumul de activitate a membrilor săi la nivel central şi
dintr-o cotă procentuală a filialelor teritoriale, prestari de servicii efectuate pentru
membrii sai sau pentru terti, publicatii, sponsorizari.
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