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Raport de activitate pentru anul 2017
Activitatea specificd a instituliei noastre se deslbgoard pe trei direclii principale, respectiv

si comercializare a

seminlelor,

la multiplicare de cdtre operatorii

economici

artorizarea operatorilor economici pentru producere, prelucrare

inspeclia

in

cAmp a loturilor semincere inscrise

inregistrali in acest sens qi cerlificarea oficiald a loturilor semincere.

Astfel, au fost depuse dosare pentru autorizarea activitdlii de cdtre un numdr

de

83 de

operalori noi pentnt operaliuni specifice de producere, prelucrare, respectiv comercializare a
seminlelor qi materialului sdditor. Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate monitorizdri ale

activitAtrii operatorilor economici inregistrati pentru activitatea

de

producere, prelucrare,

comercializare a seminlelor qi a materialului sdditor de plantare, in vederea acorddrii vizei anuale

pentru autorizatiile pe care aceqtia le delin, fiind verificatd activitatea operatorilor economici
inregistrati pentru activitalile specifice, acorddndu-se un numdr de 278 de vize.

A

fost verificatd qi avizatd documentalia depusd de operatorii economici

in

vederea

inscrierii la multiplicare a loturilor semincere a, iar suprafa{a total[ de loturi semincere controlatd a
fost de 9806 ha.

In decursul lunilor august si septembrie a fost intensificata activitatea de monitorizare la
comercializarea semintelor de rapita catre fermieri, fiind prelevate 69 de esantione de amaliza, care
au fost conforme regulilor specifice impuse de legislalie.

in

ceea ce priveEte activitatea laboratorului de analizi a calitdlii semin{elor s-au efectuat

determin[ri ale indicilor de calitate ai semin]elor egantionate oficial dar qi al efectudrii de teste
informative, fiind inregistrate un numir

de

1560 esantioane de analizd

Si 6515 determindri.
Din totalul veniturilor ITCSMS Timig de 1276321 RON,881321 RON reprezintl.

venituri extrabugetare incasate din prestari de servicii, fonduri pe care le-am utilizat atAt pentru
cheltuieli materiale necesare bunei funcliondrii a instituliei cat gi pentru investijii in echipamente de
laborator.

In luna noiembrie au fost inregistrate solicitari pentru multiplicare aferente anului agricol
2018 pentru 7269 ha, si a fost verificata documentatia depusa.

Conform indicilor de activitate prezentafi reiese
activitate fald de anul 2016,

ate"l-

c[

institulia a inregistrat un plus

de

din punct de vedere al relaliei directe cu operatorii economici cdt si

prin volumul incasarilor din serviciile prestate, si asta in conditiile in care s-a diminuat personalul.
Pentru asigurarea implementirii reglementdrilor legislaliei seminlelor qi a modului in care
aceasta este respectatd au fost intreprinse acliuni comune cu alte institutii pentru verificarea

activitAlii de comercializare a seminlelor destinate insAmanldrii atat pentru campania de primdvard
cat $i pentru cea de toamnl.

intrucat au apirut modificdri legislative specifice au fost organizate instruiri cu operatorilor
economici inregistrali pentru activitatea de producere, prelucrare qi comercializare a seminlelor.
S-a continuat programul anual de perfeclionare continua a personalului, care a fost instruit $i

atestat

in

conformitate cu cerinlele prevAzut

in Manualul Calitdlii qi

management a resurselor umane. De asemenea,

asumate prin politica de

in cadrul programului de evaluare prin teste

de

referinld stabilit cu LCCSMS Bucureqti, au fost efectuate 2 teste, la care am objinut rezultate bune,
nefiind inregistrate neconlormitdli in desfEgurarea modului de lucru.

Din punct de vedere al colabordrii institulionale schimbul de informatii
Inspeclia Nalionald pentru Calitatea Semin{elor

se face periodic cu

din cadrul MADR Bucuregti prin

raportdri

sdptdmdnale, trimestriale qi anuale in baza solicitdrilor. De asemenea am formulat puncte de vedere,

propuneri qi observatii in cadrul sedintelor lunare CCAA si atunci c6nd au fost elaborate proiecte
de acte normative specifice.

Intrucdt ITCSMS este serviciu public deconcentrat am avut o bund colaborare directd cu

Institulia Prefectului prin parliciparea la gedinlele lunare de Colegiu Prefectural dar qi cu celelalte
structuri ale MADR participAnd la informdri gi qedinle de lucru la care am prezentat puncte de
vedere sau comunicate privind activitatea instituliei.

intrucAt comer[ul cu semin{e se deruleazd atat pe piatra internd respectiv pe cea Comunitard,
dar qi pe pielele lArilor te4e afiliate la Sistemul OCDE, institulia noastrA a colaborat cu Laboratorul
Central pentru Calitatea Semin{elor qi Materialului Sdditor Bucureqti, ca autoritate oficiald abilitafi

si

efectueze analize pentru export in {drile

tete in sistem ISTA.
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