MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Giurgiu

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu

Capitolul I – Dispoziţii generale
Art.1- Inspectoratul Teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Giurgiu (ITCSMS)
functionează ca unitate cu personalitate juridică, finanţata din venituri proprii şi subven ii acordate de la
bugetul de stat, subordonat Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Natională
pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în conformitate cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului
săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată.
Art.2 – (1) ITCSMS Giurgiu este înfiinţat prin H.G. nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea
Inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului pentru Controlul
Calităţii Seminţelor, cu modificările ulterioare.
(2) ITCSMS Giurgiu este condus de către un inspector ef, func ie asimilată în condi iile legii cu func ia
publică generală de conducere de director executiv, în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările i completările ulterioare.
(3) ITCSMS Giurgiu este în subordinea MADR.

Capitolul II – Organizarea ITCSMS Giurgiu

Art. 3. (1) Conducerea ITCSMS Giurgiu este asigurată de un inspector ef care are în responsabilitatea sa
coordonarea generală a întregii activităţi.
(2) ITCSMS Giurgiu are în structura organizatorică următoarele compartimente func ionale :
a).Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare
b).Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinatie, stare fitosanitară
c). Compartiment financiar- contabil, resurse umane, administrativ i rela ii publice
(3) Compartimentele func ionale pot fi organizate la nivel de serviciu sau birou, conform legisla iei în
vigoare (art.112 din Legea 188/1999).
Capitolul III- Atribuţiile Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
Giurgiu
Art. 4. ITCSMS Giurgiu este instituţie care desfăşoară activităţi suport pentru gestionarea fondurilor
europene, desfăşurând în acest scop următoarele activităţi:
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-urmăreste 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 ministrul
agriculturii şi dezvoltarii rurale;
- asigură suport fermierilor pentru ob inerea sprijinului cuplat prin prelevarea de e antioane din loturile de
sămânţă provenite din producţia autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate şi din loturile de
sămânţă provenite din import prin control la comercializare;
- asigură testarea cantită ilor de semin e utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin
efectuarea controlului oficial al calită ii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind
impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);
- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea
conţinutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmite laboratorului regional
pentru controlul calită ii i igienei vinului Blaj probele prelucrate, înso ite de datele de identificare ale
producătorului agricol şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate în vederea respectării normelor
europene;
- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de
Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru
respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legisla ie;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calită ii
semin elor i materialului săditor necesare ob inerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în
sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea
documenta iei necesare ob inerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de
sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul
de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului
2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii de
FEADER;
- analizează con inutul i vizează Documentul de calitate i conformitate al furnizorului în cazul categoriei
materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc şi alun, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmulţire şi plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, inclusiv pentru
solicitanţii/beneficiarii FEADER;
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- verifică documenta ia şi înregistrează producerea de material săditor viticol şi pomicol precum şi a
materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitanţii/beneficiarii FEADER;
- efectuează verificăriile în teren în vederea îndeplinirii condi iilor pentru ob inerea autoriza iilor de
producere, prelucrare, comercializare a seminţelor şi materialului săditor de către fermieri şi monitorizează
anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală derulat prin Agen ia pentru Finanţarea Investi iilor Rurale (AFIR);
- asigură eşantionarea loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor
viticol şi eliberează documentele însoţitoare în vederea comercializării şi utilizării acestuia în cadrul
Programului de restructurare/reconversie;
- efectuează testarea virotică i certifică calitatea materialului săditor fructifer i eliberează documentele
înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică şi vizează documentele care atestă calitatea seminţelor de legume certificate, autohtone, ale
căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare
fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA);
- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA) e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice,
condi ie obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare a loturilor de cartof pentru
sămânţă;
- e antionează loturile de cartof pentru sămânţă, în vederea efectuării testării virotice, condiţie obligatorie
pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare, a loturilor de cartof pentru sămân ă;
- efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi
comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;
- efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării
acestora;
- înregistrează, eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc,
prelucrează şi comercializează seminţe şi material de înmulţire şi plantare;
- supraveghează şi monitorizează activitatea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale;
- întocmeşte programele anuale de multiplicare şi certificare în urma solicitărilor înregistrate de la
operatorii economici, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;
- efectuează, prin inspectorii oficiali, inspecţia în câmp a culturilor semincere şi a materialului de înmulţire
şi plantare şi eliberează documentele oficiale de inspecţie;
- verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru
efectuarea inspecţiei în câmp sub supraveghere oficială;
- supraveghează şi monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi
plantare, pentru producere, prelucrare şi comercializare;
- supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea
certificării unor culturi semincere;
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- supraveghează şi monitorizează activitatea inspectorilor oficiali in câmp şi a eşantionorilor oficiali;
- pregăteşte Manualul Calită ii în vederea autorizării/reautorizării laboratorului oficial de analiză a calităţii
seminţelor din cadrul ITCSMS;
- stabileşte, implementează, menţine şi îmbunătăţeşte continuu sistemul de management al laboratorului
oficial;
- supraveghează şi monitorizează activitatea laboratorului oficial din cadrul inspectoratului prin programul
de audit intern, anual, trimestrial sau de câte ori este nevoie ;
- verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru
eşantionarea seminţelor sub supraveghere oficială;
- supraveghează şi monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării unor loturi de sămânţă, sub
supraveghere oficială;
- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor, eventual a vignetelor de către operatorii economici
înregistra i pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţre şi plantare;
- efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a semin elor aflate în vrac sau,
după caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;
- efectuează teste de laborator în vederea testării seminţelor, a materialului de înmulţire şi plantare;
- eliberează documente oficiale sau informative, după caz, de atestare a calităţii seminţelor şi ale
materialului de înmulţire şi plantare;
- verifică şi supraveghează operatorii economici în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de
înmulţire şi plantare pe perioada de prelucrare şi comercializare;
- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor, în precontrol sau postcontrol;
- asigură şi urmăreşte funcţionarea integrală a sistemului informatic specific activităţii de înregistrare,
control şi certificare a seminţelor şi a materialului de înmul ire şi plantare;
- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documente oficiale sau neoficiale prevăzute de
legislaţia în vigoare;
- asigură securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi inviolabilitatea documentelor, informaţiilor şi
datelor;
- răspund pentru documentele pe care le emit şi asigură evidenţa şi arhivarea documentelor;
- urmăresc aplicarea prevederilor legale, a regulilor şi normelor tehnice, a standardelor în vigoare, precum
şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare la care
România este parte;
- participă la instruirile şi testele de verificare a cunoştintelor profesionale, organizate de către MADR-INCS
precum şi de alte autorită i;
- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, prin persoanele împuternicite de către
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
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- fac propuneri MADR-INCS privind înbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi
comercializare a seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare în conformitate cu reglementările
organismelor internaţionle;
- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către MADR-INCS, potrivit prevederilor legale.

Art.5 Inspectorul ef are următoarele atribu ii:
- asigură, coordonează şi verifică modul de aplicare a prevederilor din reglementările europene şi na ionale;
- asigură stabilitatea funcţionării instituţiei şi realizează legăturile funcţionale cu celelalte structuri;
-asigură conducerea curenta a instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de MADR prin
Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) precum şi prevederile legislative în vigoare;
- întreprinde acţiuni şi ia decizii pentru a asigura că obiectivele stabilite în sistemul de management pot fi
atinse;
- organizează, coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;
-coordonează buna funcţionare a serviciilor, birourilor, compartimentelor şi asigură o colaborare sistematică
şi operativă între acestea;
- asigură suport fermierilor pentru ob inerea sprijinului cuplat prin organizarea prelevării de e antioane din
loturile de sămân ă provenite din produc ia autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate i din
loturile de sămân ă provenite din import prin control la comercializare;
- asigură organizarea testării cantită ilor de semin e utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de
înverzire prin efectuarea controlului oficial al calită ii semin elor prin testarea soiurilor nemodificate
genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);
- organizează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea
con inutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate i transmite laboratorului regional
pentru controlul calită ii i igienei vinului Blaj probele prelucrate, înso ite de datele de identificare ale
producătorului agricol i datele de identificare ale suprafe ei cultivate în vederea respectării normelor
europene;
- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de
Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru
respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legisla ie;
- supraveghează efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a
calită ii semin elor i materialului săditor necesare ob inerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin
cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,
condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare;
- organizează i supraveghează efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor
necesare pentru întocmirea documenta iei necesare ob inerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial
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de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"
sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor
menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform
Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi
conformitate;
- planifică inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, necesare ob inerii fondurilor comunitare,
inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- analizează con inutul i vizează Documentul de calitate i conformitate al furnizorului în cazul categoriei
materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc i alun, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- planifică inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare ob inerii
fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică documenta ia i înregistrează producerea de material săditor viticol i pomicol precum
materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;

i a

- planifică i organizează verificările în teren în vederea îndeplinirii condi iilor pentru ob inerea
autoriza iilor de producere, prelucrare, comercializare a semin elor i materialului săditor de către
fermieri i monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile
din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rurală derulat prin Agen ia pentru Finan area Investi iilor
Rurale (AFIR);
- asigură organizarea e antionării loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea
materialului săditor viticol i eliberează documentele înso itoare în vederea comercializării i utilizării
acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;
- organizează activitatea de testare virotică i de certificare a calită ii materialului săditor fructifer i
vizează documentele înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia pentru a beneficia de
fonduri europene, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică i vizează documentele care atestă calitatea semin elor de legume certificate, autohtone, ale
căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare
fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA);
- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA) e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice,
condi ie obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare a loturilor de cartof pentru
sămân ă;
- e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice, condi ie obligatorie
pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare, a loturilor de cartof pentru sămân ă;

- asigură şi răspunde de dotarea tehnico-materială pentru buna desfăşurare a activităţii specifice fiecărui
serviciu, birou sau compartiment al instituţiei, cât şi a sistemului informatic;
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- asigură instituţia cu programe specifice activităţii şi de exploatare
instrucţiunile stabilite de INCS;

a acestora în conformitate cu

- asigură implementarea sistemului de managenent în laborator, aprobă programul de audit intern anual,
elaborat de managerul calităţii şi auditorii interni;
- asigură şi cooperează cu echipa de auditori externi în vederea implementări sistemului de managenent în
laborator;
- aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;
- stabileşte numărul de posturi pentru fiecare serviciu, birou, compartiment, aprobat prin structura
organizatorică cadru şi statul de funcţii ;
- asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, sancţionarea şi revocarea
personalului;
- întocmeste fişa postului personalului din subordine;
-coordonează întregul personal pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
- asigură evaluarea anuală a activităţii profesionale a personalului din subordine;
- emite deciziile de încadrare sau promovare în muncă, cât şi cele ale desfacerii contractului de munca în
conformitate cu prevederile legale;
- stabileşte răspunderile şi competenţele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;
- stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor
pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;
- coordonează activitatea de întocmire a programului de înregistrare a operatorilor economici, a
programului de multiplicare şi certificare;
- coordonează şi verifică activitatea inspectorilor oficiali, analiştilor şefi, analiştilor şi eşantionorilor oficiali,
a compartimentului financiar-contabil, resurse umane, administrativ;
- coordonează i dispune constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor privind achiziţia publică de
produse, cât şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind achiziţia publică de produse, în
conformitate cu normele în vigoare;
- aprobă şi semnează contractele încheiate între ITCSMS Giurgiu şi furnizori, după adjudecarea ofertelor;
- supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp şi eşantionorii acreditaţi;
- verifică şi semnează documentele oficiale şi informative emise;
- coordonează obţinerea feedback-ului de la clien i;
- monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice şi urmăreste transmiterea acestora în
termenele stabilite sau a altor date sau situaţii solicitate de MADR-INCS;
- propune MADR-INCS îmbunatăţirea metodelor de lucru standardizate şi face propuneri pentru modificarea
şi completarea regulilor şi normelor tehnice;
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- prezintă puncte de vedere la instruirile şi convocările stabilite de INCS, formulând obiecţii sau propuneri;
- verifică răspunsurile la sesizările şi petiţiile solicitanţilor;
- emite decizii pentru recuperarea pagubelor aduse instituţiei;
- urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă i stingerea incendiilor;
- angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate precum şi în
faţa organelor judecătoreşti sau, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din
cadrul instituţiei;
-are rela ii func ionele cu autorită i i structuri suport similare: DAJ,ISTIS,UF, AFIR,APIA;
- execută alte sarcini şi instrucţiuni stabilite de MADR-INCS;

Art. 6. Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare,
informatizare are următoarele atribuţii:
- asigură suport fermierilor pentru ob inerea sprijinului cuplat prin prelevarea de e antioane din loturile de
sămân ă provenite din produc ia autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate i din loturile de
sămân ă provenite din import prin control la comercializare;
- asigură testarea cantită ilor de semin e utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin
efectuarea controlului oficial al calită ii semin elor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind
impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);
- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea
con inutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate i transmite laboratorului regional
pentru controlul calită ii i igienei vinului Blaj probele prelucrate, înso ite de datele de identificare ale
producătorului agricol i datele de identificare ale suprafe ei cultivate în vederea respectării normelor
europene;
- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de
Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru
respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legisla ie;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calită ii
semin elor i materialului săditor necesare ob inerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în
sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea
documenta iei necesare ob inerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de
sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul
de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat
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membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului
2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, necesare ob inerii fondurilor comunitare,
inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- analizează con inutul i vizează Documentul de calitate i conformitate al furnizorului în cazul categoriei
materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc i alun, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare ob inerii
fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică documenta ia i înregistrează producerea de material săditor viticol i pomicol precum
materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;

i a

- efectuează verificăriile în teren în vederea îndeplinirii condi iilor pentru ob inerea autoriza iilor de
producere, prelucrare, comercializare a semin elor i materialului săditor de către fermieri i
monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul
Programului Na ional de Dezvoltare Rurală derulat prin Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale
(AFIR);
- asigură e antionarea loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor
viticol i eliberează documentele înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia în cadrul
Programului de restructurare/reconversie;
- efectuează testarea virotică i certifică calitatea materialului săditor fructifer i eliberează documentele
înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică i vizează documentele care atestă calitatea semin elor de legume certificate, autohtone, ale
căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare
fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA);
- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA) e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice,
condi ie obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare a loturilor de cartof pentru
sămân ă;
- e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice, condi ie obligatorie
pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare, a loturilor de cartof pentru sămân ă;
- efectuează controlul scriptic şi faptic în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea,
prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare, eliberează şi retrage
autorizaţiile de funcţionare ale acestora;
- efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării
acestora;
- supraveghează şi monitorizează activitatea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale;
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- întocmeşte programele anuale de multiplicare şi certificare în urma solicitărilor înregistrate de la
operatorii economici, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;
- efectuează inspecţia în câmp în conformitate cu normele şi regulile în vigoare şi cu Ghidurile de inspecţie
în câmp;
- efectuează inspecţia în câmp în vederea certificării seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi
eliberează fişele de control, documentele oficiale de inspecţie în câmp, etichetele şi documentul pentru
sămânţa necertificată final, după caz;
- inspectorii oficiali răspund de efectuarea inspecţiei în câmp, de notările respective, de calculul şi
exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;
- efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în
vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supraveghere oficială;
- supraveghează, monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea
certificării unor culturi semincere;
- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor oficiale de către operatorii economici înregistra i pentru
prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;
- efectuează eşantionarea oficială a partidelor de sămânţă, a loturilor, a semin elor aflate în vrac precum
şi eşantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative;
- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor la toate categoriile biologice în
precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;
- supraveghează i monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi
plantare pe tot parcursul producerii, condiţionării, tratării, ambalării, etichetării, depozitării, păstrării,
transportării şi comercializării;
-supraveghează ambalarea seminţelor la agenţii economici care solicită prin notificare, reambalarea
loturilor de seminţe certificate oficial;
- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de inspecţie în câmp în vederea certificării;
- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documente oficiale sau neoficiale prevăzute în legislaţia
în vigoare;
- fac propuneri pentru modificarea şi completarea Ghidurilor de inspecţie în câmp şi a
eşantionare;

Ghidului de

- asigură confidenţialitatea datelor şi rezultatelor obţinute;
-execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Giurgiu, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germina ie, stare
fitosanitară are următoarele atribuţii:
- asigură suport fermierilor pentru ob inerea sprijinului cuplat prin prelevarea de e antioane din loturile de
sămân ă provenite din produc ia autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate i din loturile de
sămân ă provenite din import prin control la comercializare;
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- asigură testarea cantită ilor de semin e utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin
efectuarea controlului oficial al calită ii semin elor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind
impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);
- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea
con inutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate i transmite laboratorului regional
pentru controlul calită ii i igienei vinului Blaj probele prelucrate, înso ite de datele de identificare ale
producătorului agricol i datele de identificare ale suprafe ei cultivate în vederea respectării normelor
europene;
- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de
Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru
respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legisla ie;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calită ii
semin elor i materialului săditor necesare ob inerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în
sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare;
- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea
documenta iei necesare ob inerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de
sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul
de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului
2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, necesare ob inerii fondurilor comunitare,
inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- analizează con inutul i vizează Documentul de calitate i conformitate al furnizorului în cazul categoriei
materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc i alun, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- efectuează inspec iile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru
materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare ob inerii
fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică documenta ia i înregistrează producerea de material săditor viticol i pomicol precum
materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;

i a

- efectuează verificăriile în teren în vederea îndeplinirii condi iilor pentru ob inerea autoriza iilor de
producere, prelucrare, comercializare a semin elor i materialului săditor de către fermieri i
monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul
Programului Na ional de Dezvoltare Rurală derulat prin Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale
(AFIR);
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- asigură e antionarea loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor
viticol i eliberează documentele înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia în cadrul
Programului de restructurare/reconversie;
- efectuează testarea virotică i certifică calitatea materialului săditor fructifer i eliberează documentele
înso itoare în vederea comercializării i utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv
pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică i vizează documentele care atestă calitatea semin elor de legume certificate, autohtone, ale
căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare
fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA);
- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru
Agricultură (FEGA) e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice,
condi ie obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare a loturilor de cartof pentru
sămân ă;
- e antionează loturile de cartof pentru sămân ă, în vederea efectuării testării virotice, condi ie obligatorie
pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare, a loturilor de cartof pentru sămân ă;
- efectuează instruiri şi testări cu eşantionorii din cadrul laboratorului ITCSMS Giurgiu ;
- efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a semin elor aflate în vrac, precum
şi eşantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu standardul şi normele în vigoare
precum şi cu Ghidul de eşantionare;
- efectuează e antionarea în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic (OMG);
- efectuează recepţia şi înregistrarea eşantioanelor de semin e;
-efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în
vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea eşantionării sub supraveghere oficială;
-supraveghează, monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării unor loturi de sămânţă;
-supraveghează i monitorizează activitatea laboratoarelor autorizate ale operatorilor economici înregistra i
pentru prelucrarea semin elor din raza sa de activitate;
- efectuează instruiri, testări, audituri interne cu analiştii şefi, analiştii din laboratorul ITCSMS Giurgiu pe
sectoarele de puritate, germinaţie, umiditate, stare fitosanitară, după caz;
- efectuează testarea calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare în laborator, în
conformitate cu standardele, regulile şi normele tehnice în vigoare cât şi cu procedurile operaţionale
specifice, în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative, după caz;
- efectuează unele teste speciale în laborator, pentru anumite specii ( materialul de înmultire şi plantare
fructifer, materialul de înmulţire vegetativă a viţei de vie sau, alte specii) în vederea eliberării
documentelor oficiale sau informative;
- efectuează alte teste, după caz;
-supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici autorizaţi pentru
prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;
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- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de testare a seminţelor;
- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documentele oficiale şi neoficiale de calitate,
prevăzute în legislaţia în vigoare;
- monitorizează funcţionarea aparaturii şi echipamentelor de laborator la parametri optimi specificati, de
temperatură, de umiditate şi solicită, după caz, intervenţia echipei de service pentru intervenţie şi
reparaţii;
- efectuează periodic dezinfecţia aparaturii, echipamentelor de lucru, instrumentarului;
- analiştii şefi, analiştii răspund de efectuarea testării propriu-zise, de calculul şi exprimarea rezultatelor,
de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;
- efectuează testele de referinţa trimise de Laboratorul Central pentru Calitatea Semin elor şi a
Materialului Săditor pe sectoarele de puritate şi germinatie, iar rezultatele obţinute sunt trimise în vederea
evaluării;
- studiază şi analizează metoda de lucru şi face propuneri pentru modificarea şi redactarea noilor standarde;
- elaborează, condiţiile şi procedurile de lucru pentru Manualul Calităţii pe sectoarele respective;
- implementează sistemul de management al calităţii în laborator;
- efectuează auditul intern anual sau, ori de câte ori este nevoie, elaborat de managerul calităţii şi auditorii
interni;
- efectuează acţiuni corective pentru neconformităţile găsite în urma auditului intern;
- efectuează acţiuni corective pentru neconformităţile găsite în urma auditului efectuat în vederea
acreditării, respectiv a reacreditării laboratorului inspectoratului;
- asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;
- gestionează şi asigură păstrarea eşantioanelor martor în magazia de eşantioane;
- execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Giurgiu, potrivit prevederilor legale.
Art. 8. – Compartiment financiar- contabil, resurse umane, administrativ
urmatoarele atribuţii:

i rela ii publice, are

- efectuează calculul în vederea stabilirii costului e antioanelor din loturile de sămân ă provenite din
produc ia autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate i din loturile de sămân ă provenite din
import prin control la comercializare;
- efectuează calculul în vederea stabilirii costului e antioanelor din loturile de sămân ă în vederea testării
soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO) pentru
cantită ile utilizate de fermieri în aplicarea măsurii de înverzire;
- în conformitate cu legisla ia în vigoare, efectuează calculul în vederea stabilirii costului e antioanelor
pentru determinarea con inutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate i transmite
laboratorului regional pentru controlul calită ii i igienei vinului Blaj probele prelucrate, înso ite de datele
de identificare ale producătorului agricol i datele de identificare ale suprafe ei cultivate;
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- verifică certificatele oficiale de atestare a calită ii semin elor i materialului săditor necesare ob inerii de
către fermieri a sprijinului cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea
criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute
la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare;
- verifică documentele necesare pentru întocmirea documenta iei necesare ob inerii sprijinului cuplat,
precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu
menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar
propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt
document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc
de document de calitate şi conformitate;
- verifică documentele oficiale de certificare pentru materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile
pomicole, necesare ob inerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică documentele oficiale de certificare pentru materialul de înmul ire i plantare fructifer din speciile
pomicole, categoria Certificat, necesare ob inerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru
solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică documenta ia i înregistrează producerea de material săditor viticol i pomicol precum
materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;

i a

- verifică documenta ia în vederea eliberării autoriza iilor de producere, prelucrare, comercializare a
semin elor i materialului săditor i monitorizează anual activitatea operatorilor economici la solicitarea
acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului Na ional de
Dezvoltare Rurală derulat prin Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale (AFIR);
- efectuează calculul pentru stabilirea costurilor privind e antionarea în vederea testării virotice a
materialului săditor viticol pentru eliberarea documentelor înso itoare în vederea comercializării i utilizării
acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;
- efectuează calculul pentru stabilirea costurilor privind e antionarea în vederea testării virotice a
materialului de înmul ire fructifer pentru eliberarea documentelor înso itoare în vederea comercializării i
utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv pentru solicitan ii/beneficiarii FEADER;
- verifică i vizează documentele care atestă calitatea semin elor de legume certificate, autohtone, ale
căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România;
- efectueaza calculul pentru stabilirea costurilor privind esantionarea in vederea efectuării testării virotice ,
condi ie obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate înso itoare a loturilor de cartof pentru
sămân ă;
- asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilită ii nr.
82/1991, modificată i completată prin Legea 259/2007, a Ordinului M.F. nr.1917/2005 normele
metodologice privind organizarea i conducerea contabilită ii institu iilor publice, planul de conturi pentru
institu iile publice i instruc iunile de aplicare ale acestora i a Legii nr. 500/2002 a finan elor publice;
-răspunde de organizarea i conducerea corectă a contabilită ii;
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-

răspunde de înregistrarea cronologică în contabilitate a opera iunilor financiare ce privesc
func ionarea ITCSMS Giurgiu;

-

asigură informa ii ordonatorilor de credite cu privire la execu ia bugetelor de venituri i
cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum i pentru întocmirea contului general anual de
execu ie a bugetului de stat;

-

răspunde de utilizarea legală i eficientă a fondurilor alocate, pe categorii de cheltuieli i
eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicând un regim sever de economii;

-

răspunde de aplicarea art. 20 alin (3) i art. 21 alin. (2) din Legea 266/2002;
organizează i prognozează împreuna cu factorii de răspundere, activitatea de investi ii i
de aprovizionare a necesarului de materiale;

- în baza fondurilor repartizate pentru investi ii, întocme te documenta ia necesară finan ării acestora;
- întocme te rapoarte statistice privind întreaga activitate;
-organizează i răspunde de alocarea fondurilor bugetare;
- efectuează, organizează i răspunde de situa iile financiar-contabile lunare, trimestriale, semestriale i
anuale;
- asigură întocmirea documentelor justificative privind încasarea contravalorii presta iilor de către ITCSMS,
înregistrarea lor în contabilitate
i utilizarea fondurilor proprii în conformitate cu Legea
266/2002,republicată;
- asigură verificarea documentelor justificative, înregistrarea i efectuarea plă ilor angajate, lichidate i
ordonate conform legislatiei in vigoare;
- execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare i a legalită ii opera iunilor
efectuate;
- efectuează controlul gestiunilor proprii;
- efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale i urmăre te valorificarea rezultatelor
inventarierii;
- întocme te situa iile financiare i anexele, trimestrial i anual;
-prezintă informa ii trimestriale asupra execu iei bugetului de venituri i cheltuieli pentru perioada
expirată, făcând propuneri pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătă irii activită ii economice;
-asigură i urmăre te eviden a informatizată a activită ii financiar-contabile;
- îndepline te orice alte sarcini i atribu ii prevăzute de lege sau trasate de conducerea institu iei în
conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar-contabil;
- asigură activitatea de recrutare, încadrarea, salarizarea for ei de muncă, promovarea personalului;
- întocme te organigrama, statul de func ii i de personal, urmăre te încadrarea în numărul total de posturi
repartizate i le supune aprobării conducerii MADR;
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- asigură repartizarea fondului de salarii în conformitate cu statul de func ii aprobat;
- organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;
- întocme te i transmite fiecărui angajat din institu ie fi a postului;
- organizează, completează dosarele profesionale ale personalului ITCSMS Giurgiu ;
- organizează eviden a activită ii i prezentei personalului angajat i anume: condica de prezen ă, registrul
de ordine de deplasare, concedii de odihnă i concedii medicale;
- programează concediile de odihnă i urmăre te realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;
- efectuează lucrările de secretariat ale inspectoratului, primirea, înregistrarea
coresponden ei;

i expedierea

- efectuează i asigură nomenclatorul dosarelor, registrelor i a altor documente, îndosarierea acestora,
eviden a i păstrarea documentelor în func ie de termenul de păstrare al fiecăruia, păstrarea arhivei;
-răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confec ionarea, folosirea i eviden a tampilelor;
-stabile te măsuri i răspunde de administrarea patrimoniului;
- asigură i răspunde de păstrarea cură eniei i igienei în inspectorat;
- asigură i răspunde de între inerea echipamentelor i aparaturii de laborator, după caz;
-exploatează i între ine autovehiculele din dotare;
-întocme te necesarul de materiale pentru activitatea de sănătate
prevenirii i stingerii incediilor;

i securitate în muncă în domeniul

- analizează evolu ia i cauzele accidentelor de muncă i îmbolnăvirii profesionale;
Sarcini de rela ii publice
-prime te solicitările privind informa iile de interes public;
-asigură rezolvarea solicitărilor privind informa iile de interes public;
-înregistrează solicitările, realizează o evaluare primară i stabile te dacă informa ia solicitată este o
informa ie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces;
-transmite solicitarea structurilor competente din cadrul autorită ii publice pentru a verifica respectarea
prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, prime te
răspunsul înregistrat de la aceste structuri pe care îl transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în
termenul legal;
- ine eviden a structurilor i a chitan elor remise de solicitan i privind plata costurilor de copiere a
materialelor solicitate;
-realizează organizarea i func ionarea punctelor de informare documentare:
a) asigură publicarea buletinului informativ al institu iei, care să cuprindă informa ii de interes
public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea 544/2001;
b) asigură disponibilitatea de consultare la afişier, în format scris sub formă de bro uri, sau
electronic sub formă de dischete, CD, pagina de internet.
c) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la
informaţiile furnizate din oficiu.
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