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R A P O R T
DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020

 I.T.C.S.M.S NEAMT

 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i a Materialului S ditor Neamt

func ioneaz  ca unitate cu personalitate juridic , finan at  de la bugetul Ministerului

Agriculturii i Dezvolt rii Rurale i din venituri proprii , fiind subordonat  M.A.D.R. – respectiv

Inspec iei Na ionale pentru Calitatea Semin elor.

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale asigur  cadrul organizatoric i respectarea

prevederilor legale privind producerea, controlul i certificarea calit ii în vederea

comercializ rii semin elor i a materialului s ditor, precum i înregistrarea soiurilor de plante.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i a Materialului S ditor Neamt  î i

exercit  atribu iile stabilite prin lege , privind  efectuarea controlului i certific rii oficiale a

semin elor pe teritoriul jude ului Neamt.

ITCSMS Neamt î i desf oar  activitatea într-un cadru legislativ nou, în deplin

concordan  cu Directivele Comunit ii Europene în domeniu i are organizat  activitatea pe

sectoare i compartimente, urm rind efectuarea inspec iilor în câmp la loturile semincere i a

analizelor de laborator: puritate fizic , germina ie, umiditate, stare fitosanitar , viabilitate a

semin elor, în conformitate cu normele tehnice i standardele în vigoare.

Laboratorul ITCSMS Neamt  este dotat cu aparatur i echipamente de lucru

corespunzator i are încadrat personal competent, cu o bun  pregatire profesional  în
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domeniu, realizându-se un sistem de asigurare a calit ii care cuprinde proceduri i programe

interne de control al efectu rii analizelor.

Personalul laboratorului, instruit i atestat periodic, repartizat pe sectoare i

compartimente, de la prelevarea e antioanelor de semin e i pân  la eliberarea

documentelor oficiale, asigur  un grad ridicat de precizie i corectitudine în efectuarea

analizelor i preluarea datelor în documente, respectând exigen ele impuse de regulile,

normele i standardele în vigoare.

În activitatea desf urat  în cadrul laboratorului s-a dovedit operativitate, receptivitate

pe parcursul efectu rii analizelor i eliber rii documentelor.

În anul 2020, în urma efectu rii testelor de referin  20-1 i 20-2,primite de la

Laboaratorul Central pentru Calitatea Semin elor i a Materialului S ditor Bucure ti,

laboratorul ITCSMS Neamt nu a înregistrat neconformit i în desf urarea activit ii de

laborator.

În urma auditului extern efectuat la ITCSMS Neamt  în anul 2020  , in intervalul 2 – 4

decembrie, de c tre echipa de auditori externi din cadrul INCS Bucuresti si LCCSMS

Bucure ti s-a constatat faptul c  laboratorul ITCSMS Neamt are un sistem de management

al calit ii documentat , auditul finalizindu-se cu zero neconformitati.Auditul extern se

efectueaz  din 4 în 4 ani i se concretizeaz  prin emiterea unui Certificat de autorizare

oficial .

De asemenea la ITCSMS Neamt a fost auditata activitatea de catre o echipa de audit

din cadrul MADR  in perioada 02.noiembrie – 11 decembrie 2020. Astfel , auditul extern s-a

finalizat cu aprecierea nivelului de evaluare in felul urmator , din 10 obiective :

- 2 obiective - NIVEL RIDICAT;

- 8 obiective - NIVEL MEDIU;

- ZERO obiective - NIVEL SCAZUT;

- ZERO obiective - NECONFORME.

Ca urmare a controlului efectuat in anul 2018 de Curtea de Conturi Neamt , nu s-au

constatat abateri sau deficiente grave la nivelul Inspectoratului Neamt , facindu-se doar

anumite recomandari de care vom tine cont .

Activitatea în cursul anului 2020  s-a desf urat conform Planului de Management

care a fost întocmit având la baz  urm toarele scopuri :
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- Cre terea calit ii serviciilor prestate privind producerea, prelucrarea, controlul,

certificarea i comercializarea semin elor i a materialului s ditor;

- Eficacitatea i eficientizarea activit ii;

- Satisfac ia clientului.

Stabilirea sistemului de management s-a facut pe baza controlului intern implementat

de c tre conducere, a Rapoartelor anuale de audit intern, a Raportului de audit extern

precum i pe baza feedback-ului de la operatorii economici.

Planul de activitati propuse si desfasurate in cadrul ITCSMS Neamt - 2020:

1. Întocmirea programului de multiplicare a semin elor i a materialului s ditor pentru

culturile de toamn i primavar ;

2. Verificarea i monitorizarea activit ii operatorilor economici înregistra i pentru

producerea, prelucrarea i comercializarea semin elor i a materialului s ditor în vederea

acord rii vizei anuale;

3. Realizarea programului de multiplicare a semin elor culturilor de toamn i de

prim var  prin efectuarea inspec iilor în câmp i eliberarea documentelor oficiale;

4. Certificarea final  a semin elor efectuat  prin e antionarea tuturor loturilor de semin e

de c tre e antionorii oficiali din cadrul ITCSMS Neamt la cererea agentilor economici i

efectuarea analizelor de laborator în vederea ob inerii documentelor oficiale de calitate a

semin elor i a materialului s ditor;

5. Eliberarea documentelor oficiale de calitate a semin elor i a materialului s ditor;

6. Prelevarea e antioanelor de semin e  de c tre e antionorii oficiali  din cadrul ITCSMS

Neamt i trimiterea la Institutul de Stat pentru Testarea i Înregistrarea Soiurilor, pentru

verificarea în postcontrol a  identit ii i purit ii varietale a  loturilor de semin e certificate în

jude ul nostru;

7.  Controlul activit ii de  prelucrare i comercializare a operatorilor economici

înregistrati i sanc ionarea acelora care nu au respectat prevederile legale;

8. Controlul in timpul comercializarii semintelor si materialului saditor , atit la producatori

autorizati cit si reglementarea comercializarii semintelor si materialului saditor in piete , tirguri

si oboare.
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A. Raport de activitate sintetic – anul 2020

Nr.
crt. Activit i An 2020

1. Nr. operatori economici înregistrati 277

2. Nr. subunit i înregistrate 318

3. Nr. autoriza ii eliberate 538

4. Nr. autoriza ii vizate pt. anul în curs 219

5. Nr. agenti cu autoriza ii vizate pentru anul în curs 102

6. Suprafa a controlat  în vederea certific rii hectare
fizice

4231

7. Suprafa a controlat  în vederea certific rii hectare
conven ionale

15000

8. Nr. total de parcele controlate 483

9. Nr. agricultori multiplicatori controla i 63

10. Nr. operatori economici înregistra i cu suprafe e
controlate

63

11. Nr. e antioane de s mân  primite pentru analize de
laborator total, din care: 731

12. antioane oficiale 526

13. antioane informative 205

14. Nr. operatori economici care au primit DOCS 30
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Nr.
crt. Activit i An 2020

15. Nr. de determin ri total :     din care: 2102

16. puritate 319

17. germina ie 547

18. umiditate 357

19. stare sanitar 382

20. MMB 324

21. alte determin ri s mân -

22. alte determinari material s ditor 170

23. Numar audituri proprii realizate total,
din care: 12

24. de sistem 6

25. de proces 6
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B. Situa ia suprafe elor controlate în anul 2020, pe specii:

SPECIE AN 2019 -
ha

AN 2020
ha

TOTAL GENERAL : 2805 4231,000

Cereale p ioase total , din care  : 1034 1900

Grau comun - 1512

Orz cu 2 r. - 133

Orz cu 6 r - 171

ovaz - 14

triticale - 70

Porumb lot hibridare 416 1168

Floarea soarelui lot hibridare 775 769

Soia 195 262

Cartof saminta 6 3

Material fructifer si plante ornamentale 15 11

Alte culturi 93 118

Numar de specii pentru care a fost realizate inspectii 42

Raportul suprafata controlata in vederea certificarii /

inspector oficial
1058
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C. Situa ia loturilor certificate pe anul de pia  2020

SPECIE- grupa de specii 2020 - to 2020 -
mii bc.

Cereale paioase total 10120

Grâu comun 7926

Orz cu 2 rânduri 676

Orz cu 6 rânduri 971

Ov z 58

Triticale 489

Porumb lot hibridare 3516

Floarea soarelui lot hibridare 1477

Soia 802

Cartof saminta 90

Material fructifer pomicol si plante ornamentale - 220

Alte culturi 81

Total general 16086 220

D. Num rul posturilor existente i vacante în unitate la 31.12.2020

Posturi existente
Posturi

vacante

9 - posturi  total, din care:

0

7 - posturi  func ionari publici, din care:

1 - Inspector sef

4 - Consilier superior

2 - Referent superior

2 - personal administrativ



8

E. Situa ia cheltuielilor efectuate i a veniturilor realizate pe anul 2020

An 2020
- ( mii lei)

VENITURI TOTALE 992532

d.c.:

Venituri proprii 396559

Venituri bugetare 595559

CHELTUIELI TOTALE
992532

Cheltuieli cu personalul 750188

Cheltuieli materiale 172817

Cheltuieli de capital 695527

Raportul cheltuieli de personal/numar personal angajat 83.354

Raportul cheltuieli de personal / cheltuieli totale 0.75

Raportul venituri proprii/suprafata controlata in vederea certificarii 93.73

Raportul cheltuieli totale / suprafata controlata in vederea certificarii 234.58

In incheiere , putem remarca faptul ca , Inspectoratul de Seminte Neamt ,
 desi isi desfasoara activitatea intr-un judet cu o importanta suprafata care nu se preteaza
pentru agricultura , a reusit sa se situeze in primele 10 judete la nivelul tarii in ce priveste
atit suprafetele destinate multiplicarii de seminte cit si veniturilor din incasari proprii.

                       Va multumesc !

INSPECTOR SEF,

Ing.Stalinescu Gic


