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RAPORT
privind controalele efectuate de catre ITCSMS BUZĂU pentru respectarea
legislației în vigoare în activitatea de prelucrare si comercializare
desfășurată de operatorii economici înregistrați

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS)
functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea MADR, finantata din
venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, asigura calitatea semintelor, exercita
controlul, certifica identitatea soiurilor in cultura, inregistreaza, autorizeaza si monitorizeaza
operatorii economoci in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii, prin corpul de
inspectori oficiali si de asemenea testeaza semintele in laborator prin analize si elibereaza documente
oficiale de calitate.
In conditiile secetei pedoclimatica prelungita din acest an, in judetul Buzau au existat zone
productive precum Campia Ramnicului: Puiesti, Ziduri, Boldu, Balta Alba, Ghergheasa unde s-au
obtinut productii de peste 5000 kg/ha si zone afectate: Vadu Pasii, Zarnesti, Posta Calnau cu o
productie scazuta de 500 kg/ha.
In toamna anului 2019 s-a inscris la multiplicare de catre operatorii economici autorizati o
suprafata de 2963,18 ha. Pentru a satisface necesarul de seminte pentru anul 2020, s-a identificat
suplimentar o suprafata de 1004,31 ha.
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Din suprafata totala de cereale paioase 3967,49 ha, cu o productie evaluata de 9250,640 to,
cantitatea de 2212,953 to a plecat in afara judetul Buzau ca samanta necertificata final, pe specii
astfel:
-

orz - 913,953 to;

-

grau – 1299 to.

Samanta de cereale paiose, ramasa in judet care urmeaza a fi certificata final (lotizata,
ambalata, etichetata, cu buletine de analiza) la care s-au emis documente de inspectie in camp, de pe
o suprafata de 3197,46 ha este de 7037,687 to, din care:
-

orz – 439,997 to;

-

grau – 6597,69 to.

Samanata esantionata si sub analiza, in cantitate de 1649,24 to, la care urmeaza sa se emita
documente oficiale de calitate, apartine operatorilor economici precum: Agro Bicost SRL, Afiliu
Trans SRL, Agrisan SRL, Rel Com 95 SRL, RBK Myagro SRL, Micu Ion II, Agromec Smeeni SA.
De asemenea s-a receptionat si analizat un numar de 112 esantioane informative solicitate de fermieri
in vederea insamantarilor din toamna 2020.
Pe perioada instituirii Starii de Urgenta Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și
Materialului Săditor Buzău s-a organizat prin constituirea pe echipe cu inspectori oficiali ce au
efectuat controale atât la nivelul depozitelor operatorilor economici înregistrați pentru prelucrarea și
comercializarea semințelor și a materialului de plantare, cât și în piețele și târgurile organizate,
precum și în alte locuri neautorizate pentru vânzare. In aceasta perioada personalul ITCSMS Buzau,
a facut eforturi de a se prezenta in procent de 100% la locul de munca, cu respectarea tuturor
masurilor impuse pentru prevenirea raspandirii Covid-19, pentru a-si desfasura in conditii
corespunzatoare activitatea de control in camp la producatorii de seminte, la prelucratori pe fluxul de
seminte, la depozitele operatorilor economici autorizati pentru activitatea de comercializare, precum
si activitatea de laborator, prin analize specifice si eliberarea documentelor de calitate. In spiritul
civic si de intrajutorare personalul ITCSMS Buzau, a facut o donatie financiara catre Spitalul
Municipal Buzau, pentru a fi alaturi de persoanele aflate in suferinta.
Operatorii economici inregistrati si autorizati, indiferent de forma de organizare, au obligatia
de a asigura parametrii de calitate standard si de a garanta beneficiarilor, calitatea semintelor livrate,
pe perioada de valabilitate, prin eliberarea documentului de calitate si conformitate al furnizorului.
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Pentru a preveni comertul ilegal, in apropierea campaniei de primavara, ITCSMS Buzau a
organizat o intalnire, in data de 25.02.2020 la primaria Breaza, cu operatorii economici inregistrati,
cu scopul instruirii privind respectarea legalitatii comertului cu material saditor pomicol si viticol,
cu un numar de 26 participanti.
Personalul autorizat ITCSMS Buzau, a verficat sistematic respectarea legislatiei in vigoare, in
activivitatea de prelucrare si comercializare seminte, la un numar de 40 operatori economici.
In urma controalelor efectuate s-au constatat unele deficiente minore precum: lipsa viza
anuala, atestate expirate, lipsa registrului de intrari-iesiri sau necompletat la zi cu evidenta productiei,
intrarilor, iesirilor si stocul de seminte.
Aceste neconformitati, dupa un termen de remediere stabilit de echipa de control s-au
remediat in timp util.
ITCSMS Buzau isi desfasoara activitatea in deplina concordanta cu Directivele Comunitatii
Europene in dimeniu. ITCSMS Buzau isi exercita atributiile conferite de lege, pentru efectuarea
controlului si certificarii oficiale a semintelor. ITCSMS Buzau manifesta o disponibilitate constanta
pentru cooperarea concreta cu clientii, serviciile catre acestia se refera la modul cum sunt solutionate
solicitarile acestora. ITCSMS Buzau urmareste imbunatatirea relatiilor cu clientii pentru stabilirea
unei relatii de lunga durata prin buna comunicare, indrumari tehnice, aplicarea principiului
transparentei, ceea ce conduce la incredere.
La nivelul ITCSMS Buzau, foarte importanta pentru construirea imaginii este calitatea
activitatilor specifice prestate, profesionalismul angajatilor in gestionarea tuturor secventelor
specifice legata de inregistrarea operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si
comercializarea semintelor, controlul in vederea certificarii, precum si analiza permanenta a reactiei
de feed-back din partea clientilor.

INSPECTOR ȘEF,
Dr.ing.FERARU CONSTANTIN

_____________________
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