RAPORT
DE ACTIVITATE AL I.T.C.S.M.S. GIURGIU,
PE ANUL 2018

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
Giurgiu funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, subordonat
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru
Calitatea Seminţelor, în conformitate cu art.21 alin.(3) din Legea nr.266/2002 r ,
privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea
soiurilor de plante.
I.T.C.S.M.S Giurgiu îşi desfăşoară activitatea în oraşul Giurgiu,
str.Ghizdarului , nr.2 , judeţul Giurgiu , tel 0246216650 , fax 0246219510 , email itcsms.gr@madr.ro.
Instituţia este condusă de Inspector şef - Ing.Ghincea Nicoleta Adriana.
I.T.C.S.M.S Giurgiu deţine, începând cu anul 2004, certificat de
acreditare oficială emis de către LCCSMS Bucureşti şi Direcţia Selecţie vegetală
şi Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, pentru testarea oficială a
seminţelor , care are la bază SR EN ISO/CEI 17025 şi a fost reacreditat din 4 în
4 ani.
In septembrie 2015 a obţinut ultima acreditare .
In baza atribuţiunilor stabilite prin lege, I.T.C.S.M.S.Giurgiu a desfăşurat
activitatea pe următoarele direcţii principale:
Politici publice
1) Efectuarea de inspecţii în câmp de către inspectorii oficiali pentru
stabilirea purităţii varietale a speciilor de plante de cultură, în
vederea certificării finale a seminţelor
Suprafaţa înscrisă la multiplicare , pentru loturile semincere şi de hibridare în
anul 2018 a fost de 4353,59 ha din care :
- grâu –
3604,24 ha
- orzoaică –
12 ha
- orz –
217,60 ha
- triticale 2 ha
- porumb –
10 ha
- lucernă134,5 ha
- soia 4,55 ha
- mazăre furajeră –170,89 ha
- năut –
160 ha
- in ulei 5 ha

- mustar 45 ha
- camelina sativa – 7 ha
- linte neagra – 5,5 ha
- fasole camp – 10 ha
- linte verde – 16,5 ha
- bob de camp – 6 ha
- linte neagra – 5,5 ha
- lucerna – 84,31 ha
In conformitate cu prevederile Legii 266/2002 , r, , O.M.A.D.R 149/2010;
O.M.A.D.R 150/2010 şi O.M.A.D.R 155/2010 precum şi a procedurilor privind
cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor
inspectorii oficiali din cadrul I.T.C.S.M.S. Giurgiu au efectuat inspecţii în câmp
la toate loturile de hibridare şi semincere care au fost înregistrate în urma
depunerii declaraţiilor de multiplicare de către operatorii economici autorizaţi
pentru producere.
Pentru toate culturile inspectate, controalele oficiale s-au finalizat cu
evaluarea producţiei în câmp şi emiterea „ Documentelor de inspecţie în câmp”
cu decizia „Admis” , sau „Respins” (după caz) . La baza emiterii documentelor
de inspecţie în câmp au stat fişele de control în câmp întocmite de fiecare
inspector oficial responsabil.
In afara acestora s-au emis adeverinţe de transport care însoţesc sămânţa de
la locul recoltării până la staţia de prelucrare.
Pentru sămânţa necertificată final, produsă pe raza judeţului şi prelucrată
în alte judeţe, au fost eliberate etichete oficiale de culoare gri şi Documentul de
însoţire a seminţei necertificate final .
In timpul recoltării, transportului şi în mod deosebit in timpul procesului
de prelucrare, lotizare şi depozitare a seminţelor în vederea certificării finale,
inspectorii oficiali au efectuat controale, urmărind evitarea amestecului mecanic,
depozitarea corectă a producţiei de seminţe pe partide, loturi si categorii
biologice , care să asigure păstrarea purităţii şi identităţii varietale a soiurilor şi
hibrizilor.
2). Efectuarea controalelor la operatorii economici, în vederea
supravegherii şi monitorizării anuale a activităţii şi pentru emiterea de
noi autorizaţii de producere, prelucrare, comercializare
In anul 2018, inspectorii oficiali au verificat activitatea desfăşurată de
operatori economici autorizaţi , întocmind fişe de supraveghere şi monitorizare
şi procese verbale , care au stat la baza deciziei finale de acordare a monitorizării
activităţii pe anul în curs .
S-a efectuat supravegherea şi monitorizarea activităţii anuale pentru 162
operatori economici şi au fost vizate 277 autorizaţii de producere, prelucrare şi
comercializare seminţe şi material săditor .
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De asemenea au fost înregistraţi şi autorizaţi 27 operatori economici - persoane
fizice şi juridice, pentru producere , prelucrare şi comercializare seminţe şi
material săditor eliberându-se 44 de autorizaţii noi .
Pentru aceasta inspectorii oficiali au efectuat controalele în teren şi au
emis documentele prevăzute de Legea 266/2002 , r, şi O.M.A.D.R. nr.769/2009
cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de evaluare a cunoştinţelor constituită la nivelul I.T.C.S.M.S. a
efectuat instruirea personalului desemnat responsabil cu producerea, prelucrarea,
comercializarea seminţelor şi materialului săditor, verificarea cunoştinţelor prin
susţinerea unui test scris şi emiterea certificatelor de atestare profesională .
Au fost instruite şi testate un număr de 39 persoane .
3). Efectuarea analizelor de laborator la eşantioanele de sămânţă grâu ,porumb, floarea soarelui, lucerna, orz, ovăz, legume, soia, rapiţa,
năut, mazăre
După terminarea procesului de prelucrare şi condiţionare a seminţelor, la
solicitarea operatorilor economici , eşantionorii oficiali din cadrul I.T.C.S.M.S.
Giurgiu s-au deplasat în teren pentru eşantionare. Prelevarea eşantioanelor s-a
efectuat cu respectarea SR 1633/2003 , Ghidului oficial pentru eşantionare şi a
Ordinelor M.A.D.R în vigoare.
In anul 2018 au fost analizate în laborator pentru determinarea purităţii,
germinaţiei, umidităţii şi a MMB-ului, un număr de 2993 eşantioane oficiale şi
informative , pentru care s-au eliberat buletine de analiză oficială, buletine de
analiză informativă şi documente oficiale de certificare.
Numărul total de determinări în anul 2018 a fost de 5768 , din care :
 Puritate –
969
 Germinaţie –
1431
 Umiditate –
968
 Stare sanitară- 1431
 MMB 969
Activitatea de laborator este verificată prin efectuarea auditului intern.
In anul 2018 conform planului de audit intern aprobat , au fost efectuate
12 audituri interne, din care 5 de sistem şi 7 de proces, în urma cărora nu s-au
constatat neconformităţi.
S-au
efectuat zilnic
monitorizări ale
parametrilor tehnici la
echipamentele din dotarea laboratorului, s-au luat măsuri pentru întreţinerea
acestora şi s-a respectat obligaţia de verificare metrologică periodică.
Putem aprecia că activitatea laboratorului a fost foarte bună, având în
vedere că la testele de referinţă programate de L.C.C.S.M.S.Bucureşti s-au
obţinut rezultate conforme cu standardele .
Ca urmare a faptului că domeniului de activitate al I.T.C.S.M.S.
presupune desfăşurarea mai multor operaţiuni , angajaţii instituţiei care au
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atribuţiuni de control, inspecţie şi administrativ sunt implicaţi şi în activitatea de
laborator .
4). Activitate informatică, eliberare
perfecţionare pregătire profesională

documente,

feed-back,

Persoana desemnată cu activitatea informatică a asigurat redactarea şi
imprimarea a 237 documente de inspecţie în câmp , 2993 documente oficiale
pentru : certificarea finală, stocuri, analize informative, documente oficiale
pentru loturi reambalate, buletine de analiza informativa şi 206.650 etichete
oficiale – gri, albastre, roşii, albe în funcţie de categoria biologică a fiecărei
specii analizate precum şi eticheta furnizorului , la cerere.
S-a urmărit permanent ca datele ce trebuie raportate în sistem informatic să
fie transmise corect şi în termenele stabilite , iar reţeaua informatică a instituţiei
să funcţioneze la parametrii optimi.
Documentele oficiale au fost eliberate cu operativitate pentru operatorii
economici.
I.T.C.S.M.S. Giurgiu a raportat datele solicitate de I.N.C.S, MADR – Direcţia
Buget Finanţe şi Fonduri Europene , Direcţia Management Resurse Umane ,
Control Intern Managerial, Unitatea de Politici Publice , Patrimoniu , Trezoreria
mun.Giurgiu, Institutia Prefectului , Direcţia Judeţeană Statistică Giurgiu ,
C.C.A.A (întâlniri lunare) la termenele stabilite şi a respectat instrucţiunile şi
precizările cuprinse în buletinele informative transmise săptămânal .
5). Transparenţa instituţională - Activitatea financiar-contabilă şi resurse
umane
Situaţiile financiare în anul 2018 au fost întocmite în conformitate cu
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare , ale ordinului MFP nr. 1917/2005, cu modificările şi
completările ulterioare , pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
S-a respectat disciplina economico-financiară , contabilitatea a fost
organizată şi condusă corect , fondurile alocate pe categorii de cheltuieli au fost
utilizate legal şi eficient .
Bunurile şi serviciile au fost achiziţionate prin cumpărare directă, 50%
dintre acestea fiind achiziţionate pe SEAP, precum şi prin cerere de ofertă prin
sistemul electronic. Toate achiziţiile s-au încadrat în limita de 132000 lei pe
fiecare achiziţie în parte. Au fost încheiate contracte anuale pentru prestări
servicii: paza – 43.000 lei/an ; curăţenie- 16.500 lei/an ; contabilitate – 30.360
lei/an, soft asistenţă informatică – 6.624 lei/an . Au fost achiziţionate furnituri de
birou în valoare de 2809,51 lei , materiale de curatenie – 2138,35 lei , materiale
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cu caracter functional – 5322,87 lei precum si obiecte de inventar in valoare de
2726,83 lei
Veniturile totale realizate din activitatea instituţiei în anul 2018 au fost de
887832,97 lei , din care veniturile proprii au fost de 464325,86 lei.
Veniturile provin din aplicarea tarifelor aprobate prin O.M.A.P.D.R. nr.
703/2014 modificat şi completat prin O.M.A.D.R nr.1605/2014, pe fiecare
categorie de prestări de servicii (control în câmp, analize de laborator,
autorizaţii, alte prestaţii de certificare).
Alocaţiile de la buget au fost de 436000 lei din care s-au efectuat plăţi de
personal în valoare de 423507,11 lei .
Suma de 12492,89 lei a fost restituită la bugetul de stat , la sfârşitul
anului 2018.
Cheltuielile instituţiei au fost de 887832,97 lei , din care:
 464325,86 cheltuieli extrabugetare
 423507,11 cheltuieli bugetare .
Din sumele alocate de la buget au fost acoperite parţial cheltuielile de
personal .
Cheltuielile cu bunuri şi servicii ale instituţiei au fost acoperite integral
din venituri proprii.
Din cheltuielile de 887832,97 lei :
 cheltuielile de personal au fost în valoare de - 663067 lei ;
 cheltuielile cu bunurile şi serviciile – 224765,97 lei;
I.T.C.S.M.S. Giurgiu nu a înregistrat la sfârşitul anului 2018 datorii către
furnizorii cu care colaborează şi nici la Bugetul de stat şi BASFS.
Ultima structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu este aprobată prin Ordinul
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1184/R/21.05.2018
I.T.C.S.M..S Giurgiu are în structura sa următoarele compartimente:
•
Conducere
•
Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere,
monitorizare, acreditare, informatizare;
•
Compartimentul laborator analize , primire probe, umiditate, puritate,
germinaţie, stare fitosanitară;
•
Compartiment financiar contabil ,resurse umane , administrativ şi relaţii
publice.
I.T.C.S.M.S. Giurgiu are angajat personal calificat, cu pregătire
profesionala corespunzătoare care îşi duce la îndeplinire sarcinile de serviciu
stabilite prin fişa postului.
Numărul total de posturi aprobate este de 11 din care 9 posturi funcţionari
publici din care 1 functie publica conducere si 8 funcţii publice execuţie şi 2
posturi personal contractual.
Venitul mediu brut/salariat în cadrul instituţiei a fost de 5350 lei.
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