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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Săditor Olt,
este organizat prin HG nr.716/1999 si funcţionează ca instituţie publică cu personalitate
juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat,
subordonată Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art.2 ITCSMS Olt are pe raza sa de activitate următoarele atribuţii principale:
controlul calităţii, eliberarea certificatelor de calitate, supravegherea, monitorizarea,
acreditarea şi înregistrarea operatorilor economici furnizori de seminţe şi material săditor
pentru producere, prelucrare şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor.
Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile Legii 284/2010 şi Legii
285/2010.
CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.3 Structura organizatorică a ITCSMS Olt cuprinde: compartimente şi sectoare cu
domenii de activitate specifice.
Structura organizatorică este următoarea :
Conducerea instituţiei se asigură de către directorul executiv, care are în
responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .
ITCSMS Olt are în structura sa :
a) Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare,
acreditare, informatizare;
b) Compartimentul laborator, analize, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie şi
stare fitosanitara;
c) Compartimentul administrativ;
Art.4 ITCSMS Olt are relaţii funcţionale cu:
- DADR Olt;
- Instituţia Prefectului Olt;
- ISTIS;
- Institute de învăţământ şi staţiuni de cercetare şi producţie de profil;
- Unitatea Fitosanitara judeţeana;
- Oficiul pentru protecţia consumatorului;
- Consilii locale şi judeţene;

- Vama;
- Operatori economici (persoane juridice şi fizice cu cetăţenie română, având sediul
în România precum şi cele rezidente în România şi/sau rezidente în alte state membre);
- Alte instituţii publice;
CAP. III. ATRIBUŢII
Art.5 ITCSMS Olt în îndeplinirea rolului său, execută în principal următoarele
activităţi:
- asigură sistemul de management al calităţii;
- autorizează, supraveghează şi monitorizează operatorii economici care prestează
activităţi de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului
săditor;
- organizează, coordonează şi efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului
săditor în câmp şi în laborator ;
- efectuează eşantionarea oficială a loturilor de seminţe, analize de laborator pentru
determinarea condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor;
- eliberează documente şi etichete oficiale tip CE inclusiv tip paşaport fitosanitar;
- eşantionează loturi de seminţe pregătite pentru export şi eliberează certificate şi
etichete oficiale tip OCDE, pentru ţările OCDE, inclusiv CE după caz;
- verifică şi controlează respectarea prevederilor legale la acordarea ajutorului
financiar;
- înregistrează, monitorizează anual, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare
pentru operatorii economici care prestează activităţi de producere, prelucrare şi/sau
comercializare a seminţelor şi materialului săditor;
- face propuneri INCS privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control,
certificare şi comercializare a seminţelor si materialului săditor, în concordanţă cu
reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor
la care România este parte;
- întocmeşte programele anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea
acestora;
- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi
materialului săditor la toate categoriile de seminţe, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici
şi scheme ştiinţifice adecvate;
- urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în
vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului
săditor la care România este parte;
- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele
împuternicite de MADR;
- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Direcţia de Control şi Inspecţii prin
INCS din cadrul MADR, potrivit prevederilor legale;
Art.6 Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare,
acreditare, informatizare:
- efectuează controlul şi certificarea calităţii seminţelor şi materialului săditor în

câmp, eliberează documente de inspecţie în câmp, documente oficiale şi neoficiale de
calitate a seminţelor şi adeverinţe de transport;
- supraveghează şi monitorizează operatorii economici care prestează activităţi de
producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi material săditor;
- întocmeşte programele anuale de multiplicare, certificare şi urmăreşte aplicarea
acestora;
- întocmeşte şi înaintează Unităţii fitosanitare judeţene, lista culturilor destinate
multiplicării conform programului anual de multiplicare şi urmăreşte emiterea
documentelor de constatare înainte de eliberarea documentelor de inspecţie în câmp;
- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi
materialului săditor la toate categoriile de seminţe, în precontrol şi postcontrol, prin
tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
- urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în
vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului
săditor la care România este parte;
- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, prin persoanele
împuternicite de MADR;
- execută controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producere,
prelucrare, comercializare, instruirea şi testarea personalului acestora, precum şi controlul
anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerinţelor pentru continuarea activităţii;
- supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor de către operatorii economici
înregistraţi şi autorizaţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
- organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniu,
cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al operatorilor economici
autorizaţi;
- asigură evidenta şi urmărirea informatizată a activităţii de control şi certificare;
- prin personalul instruit, testat şi atestat execută eşantionarea loturilor de seminţe;
- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.
Art.7 Compartimentul laborator, analize, primire probe, umiditate, puritate,
germinaţie şi stare fitosanitară:
- efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor prin analize de
laborator, în vederea certificării oficiale, prin determinarea condiţiilor tehnice de calitate
prevăzute în normele tehnice în vigoare;
- prin personalul instruit, testat şi atestat execută eşantionarea loturilor de seminţe;
- organizează şi răspunde de păstrarea eşantioanelor de laborator;
- supraveghează şi monitorizează activitatea laboratoarelor autorizate (acreditate)
ale operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor
din raza de activitate, organizează periodic instruirea şi testarea personalului aparţinând
operatorilor înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
- organizează periodic instruirea, testarea şi atestarea personalului oficial pentru
eşantionarea loturilor de seminţe şi material săditor;
`- eşantionează oficial loturile de seminţe şi efectuează analize de laborator;
- eliberează certificate şi etichete tip CE inclusiv tip paşaport fitosanitar şi tip OCDE;
- supraveghează şi monitorizează personalul acreditat care execută eşantionarea

loturilor de seminţe;
- supraveghează aplicarea etichetelor şi vinietelor oficiale de către operatorii
economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
- execută la solicitarea operatorilor economici, analize oficiale şi informative de
laborator;
- asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a activităţii de control şi analiză ;
- asigură şi răspunde de întocmirea documentelor oficiale de certificare în
conformitate cu normele tehnice în vigoare;
- asigură introducerea datelor în calculator şi confidenţialitatea lor;
- asigură verificarea metrologică periodică a echipamentului de lucru;
- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale;
Art.8 Biroul de informare şi relaţii publice.
Persoana responsabilă este desemnată de directorul executiv şi are următoarele
atribuţii:
- furnizează prompt şi complet orice informaţie de interes public care priveşte
activitatea instituţiei;
- acordă fără discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare,
acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
- informează în timp util şi asigură ziariştilor accesul la activităţile şi acţiunile de
interes public organizate de instituţie;
- asigură periodic sau de fiecare dată, când activitatea instituţiei prezintă un interes
public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de
presă;
- difuzează ziariştilor dosare de presa legate de evenimente sau activităţi ale
instituţiei;
- nu refuză sau nu retrage acreditarea unui ziarist decât pentru fapte care împiedică
desfăşurarea normala a activităţii instituţiei;
- dacă retrage acreditarea unui ziarist, asigura organismul de presă, că va acredita un
alt ziarist;
CAP. IV. Conducerea ITCSMS Olt este asigurată de :
a) Director executiv.
Art.9 Atribuţiile şi responsabilităţile conducerii:
- asigură conducerea curentă a instituţiei şi duce la îndeplinirea hotărârilor şi
sarcinilor stabilite de Direcţia de Control şi Inspecţii prin INCS, precum şi prevederilor
legislaţiei în vigoare ;
- coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;
- aprobă programele şi normele privind disciplina metodologica din instituţie;
- răspunde de dotarea pe linie informatica a ITCSMS, de asigurarea cu programe
specifice activităţii şi de exploatarea acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de
INCS – Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor din cadrul MADR;
- stabileşte numărul de posturi pentru fiecare sector birou şi compartiment, stabilit
prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;

- asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea,
premierea, sancţionarea şi revocarea personalului;
- emite decizii de încadrare sau promovare în muncă precum şi cele ale desfacerii
contractului de munca in conformitate cu prevederile Codului muncii;
- stabileşte răspunderile şi competenţele pe niveluri ierarhice şi structuri
organizatorice precum şi relaţiile dintre acestea;
- stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi
confidenţialitatea datelor pe întreg parcursul circulaţiei acestora cu numirea persoanelor
responsabile;
- emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse instituţiei în conformitate cu
prevederile Codului muncii, Codului de procedură sau hotărârilor luate de conducerea
ITCSMS;
- urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI luând măsurile
necesare;
- angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţara sau
străinătate precum şi în faţă organelor jurisdicţionale, poate da împuternicire de
reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei.
CAP. V. Dispoziţii finale
Art.10 Corespondenta cu Direcţia de Control şi Inspecţii prin INCS din cadrul
MADR, cu celelalte instituţii centrale sau locale precum şi cu persoane fizice sau juridice
din ţară sau străinătate, se semnează de directorul executiv al ITCSMS.
Art.11 Documentele oficiale şi neoficiale de atestare a calităţii seminţelor şi
materialului săditor, eliberate de ITCSMS, se semnează de către directorul executiv sau,
după caz, de persoanele stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Art.12 Nici un salariat, indiferent de funcţia ce o îndeplineşte în cadrul ITCSMS, nu
poate angaja instituţia sau comunica date despre activitatea economică a instituţiei decât
cu semnătura directorului executiv sau despre rezultatele obţinute în activitatea curentă,
decât cu semnătura directorului executiv.
Art.13 Nici un salariat, din cadrul instituţiei, nu poate primi sau executa sarcini care
nu sunt evidenţiate în fişa postului, decât cu aprobarea directorului executiv.
Art.14 Toţi salariaţii sunt obligaţi, să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
prezentului regulament.
Art.15 Responsabilii de proces şi compartiment au obligaţia de a face anual sau de
câte ori este nevoie, propuneri scrise de modificare a fişei postului, care se supun aprobării
directorului executiv.
Art.16 Laboratorul nu angajează nici o activitate ce ar putea compromite încrederea
în independenta şi integritatea analiştilor care efectuează analiza seminţelor.
Art.17 Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie
publică, cu excepţia calităţii de cadru didactic.
Art.18 Funcţionarii publici nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societăţile
comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ.
Art.19 Funcţionarii publici nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat,
activităţi cu scop lucrativ, care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe

care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor
acte in legătura cu funcţia pe care o îndeplinesc.
Art.20 Este ’’ controlat şi limitat ’’ accesul persoanelor din afara inspectoratului în
laboratoarele în care se execută determinări.
Delegaţii care aduc eşantioane pentru analize, cei care ridică documente sau achită
contravaloarea efectuării analizelor, sunt conduşi de o persoană din laborator la biroul cu
destinaţia respectivă.
Art.21 În cadrul inspectoratului este asigurată confidenţialitatea datelor instituţiei
printr-un sistem de transmitere a rezultatelor testărilor, prin desemnarea unei persoane cu
aceasta responsabilitate, care furnizează documentele respective sub semnătură. În acest
sens există compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare,
acreditare, informatizare.
Art.22 Nici un salariat al inspectoratului nu este supus nici unei presiuni din partea
conducerii, care ar putea influenta negativ rezultatul şi calitatea muncii sale.
Art.23 Fiecare salariat poarta responsabilitatea muncii sale, este independent în
luarea deciziilor, îşi cunoaşte limitele sferei sale de activitate şi remunerarea sa nu este
influenţată de rezultatele analizelor ci de pregătirea profesională, experienţa necesară în
executarea operaţiunilor specifice postului şi gradul de dificultate al operaţiunilor.
Art.24 Sunt excluse influenţele externe, de ordin comercial sau financiar, a unor
grupuri sau persoane asupra rezultatelor analizelor, fiind organizată o continuă şi atentă
supraveghere a sistemului (ex. codificarea eşantioanelor).
Art.25 În cadrul ITCSMS Olt, sunt luate măsuri de securitate privind clădirea,
aparatura, documentele, eşantioanele de seminţe prin: asigurarea birourilor, fişetelor,
sertarelor, arhivei, magaziei cu eşantioane de seminţe, geamurilor cu sisteme de închidere,
parolarea calculatoarelor.
Art.26 Prevederile prezentului regulament se completează sau se modifică în funcţie
de cerinţe, cu aprobarea Direcţiei de Control şi Inspecţii prin INCS – Inspecţia Naţională
pentru Calitatea Seminţelor din cadrul MADR.

