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Introducere
Semințele reprezintă nucleul oricărui sistem alimentar și, deci, al fiecărei societăți. Prin ur-

mare, dispozițiile care definesc modul în care semințele sunt deținute, controlate și utilizate 

au un impact semnificativ asupra societății în ansamblul ei. Semințele de calitate, adaptate 

nivelului local sunt vitale pentru comunitățile din întreaga lume deoarece asigură mijloa-

cele de trai ale țăranilor, oferă cetățenilor hrană sănătoasă, hrănitoare și diversificată în 

contextul schimbărilor climatice și mențin patrimoniului cultural.

De-a lungul istoriei, țăranii au crescut și au păstrat o varietate abundentă de semințe, adap-

tate condițiilor locale de mediu, practicilor culturale și preferințelor alimentare1. Agrobio-

diversitatea și cantitatea cunoștințelor care decurg din această activitate reprezintă tradiția 

și produsul inovației lor. Această tradiție acum este amenințată de multiple forme limitati-

ve, generate, în primul rând, de interesele agriculturii industriale. Acapararea corporativă a 

controlului asupra semințelor, sprijinită de acordurile internaționale și de legislația națio-

nală privind comerțul și drepturile de proprietate intelectuală (DPI) împiedică capacitatea 

1 Grupul ETC (2017). Who will feed us? The Industrial food chain vs the peasant food web. [Online].
Disponibil aici: etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf (etcgroup.org)

https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf
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țăranilor de a păstra, folosi, schimba și vinde propriile semințe. Progresele recente în bio-

tehnologie și presiunea pentru digitalizarea agriculturii, precum și criza continuă generată 

de Covid-19, aduce provocări în plus pentru semințele țărănești și, prin urmare, pentru 

sistemele reziliente de alimentație.

În prezent, producătorii de alimente sunt nevoiți să se descurce apelând la sisteme paralele 

de semințe bazate pe propriile contexte locale. Aceștia trebuie să facă alegeri pragmatice 

între aprovizionarea de pe piețele corporative de semințe, sistemele semincere țărănești 

și, în unele contexte, institute de semințe administrate public. Răspândirea piețelor neo-

liberale, facilitată de politicile publice, a fost un factor cheie de influență în multe regiuni. 

Cu toate acestea, în unele regiuni, moștenirea lăsată de colectivizare și industrializare sub 

sistemul comunist a jucat un rol crucial în definirea realităților agricole locale, inclusiv a 

accesului și controlului asupra semințelor. Totuși, acesta din urmă a primit puțină atenție în 

ceea ce privește semințele, în ciuda moștenirii tradiționale puternice a agriculturii țărănești 

din multe țări ale fostei URSS.

Proiectul PACE (Agroecologia țărănească în Asia Centrală și Europa de Est), pentru care este 

realizată această publicație, își propune să consolideze agroecologia și sistemele semincere 

țărănești în regiunea Europei de Est și Asia Centrală, punând un accent special pe leader-

shipul feminin. Publicația se bazează pe mișcările emergente de suveranitate alimentară și 

agroecologie din Georgia, Republica Moldova și România, precum și pe organizațiile țără-

nești consacrate din Kirghizstan și Tadjikistan. 

Această publicație își propune să descrie legislația și politicile referitoare la semințe din 

țările menționate mai sus, să analizeze modurile în care acestea pot împiedica sau facili-

ta consolidarea sistemelor semincere țărănești și să ofere exemple și recomandări despre 

modul în care organizațiile societății civile și grupurile țărănești pot promova dreptul la 

semințe. În scopul îndeplinirii celor de mai sus, se va proceda astfel: în primul rând, va fi 

o descriere generală și o analiză a acordurilor internaționale și a legislației la nivel națio-

nal privind producerea, păstrarea, utilizarea, schimbul și distribuția semințelor; în al doilea 

rând, vor fi expuse inițiativele practice bazate pe politici care promovează drepturile țărani-

lor la semințe, cu studii de caz din cele cinci țări; și, în cele din urmă, va fi prezentat un set 

de revendicări politice care conțin acțiuni ce facilitează funcționarea sistemelor sănătoase 

semincere țărănești.
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Contestarea dreptului 
țăranilor la semințe: 
contexte juridice
Mijloacele de trai și culturile țăranilor și comunităților rurale sunt legate în mod inerent 

de modalitatea de gestionare a semințelor. Există diverse instrumente internaționale care 

recunosc drepturile acestora asupra semințelor, precum și contribuția lor vitală la conser-

varea diversității biologice. Cu toate acestea, în ultimele decenii, au apărut acorduri inter-

naționale și legi naționale menite să controleze și să restricționeze producția, utilizarea și 

distribuția semințelor. Impactul real și potențial al acestor schimbări amenință „practicile și 

schimburile zilnice de semințe” 2 înrădăcinate în comunitățile agricole.

Această secțiune oferă o privire de ansamblu asupra unora dintre cele mai relevante acor-

duri internaționale, precum și asupra legislației naționale din cele cinci țări. Înțelegerea 

acestui context este crucială în identificarea obstacolelor și oportunităților în lupta pentru 

protejarea, promovarea și extinderea drepturilor țăranilor la semințe.

2 Peschard, K. & Randeria, S. (2020). ‘Keeping seeds in our hands’: the rise of seed activism. Journal of Peasant Studies, 47 (4), 
pp. 613-647.
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Convenția privind diversitatea biologică 
Convenția privind diversitatea biologică (CDB), înființată în 1992 și ratificată de 150 de state, 

stabilește trei obiective3 principale:

1. Conservarea diversității biologice; 

2. Utilizarea durabilă a componentelor diversității biologice;

3. Consimțământul gratuit și prealabil cât și partajarea beneficiilor care rezultă din uti-

lizarea comercială sau de altă natură a resurselor genetice într-un mod corect și 

echitabil.

Această convenție recunoaște drepturile popoarelor indigene și ale comunităților locale 

la protecția cunoștințelor și practicilor tradiționale, precum și legătura dintre diversitatea 

biologică și culturală.

Conform Convenției, statelor li se acordă suveranitate asupra resurselor lor biologice și li se 

cere să protejeze utilizarea obișnuită a acestora4.

Protocolul de la Cartagena
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea abordează „nevoia de a proteja sănătatea 
umană și mediul de posibilele efecte adverse ale produselor biotehnologiei moderne” 5. 
Acesta stabilește obligațiile pe care statele le au în temeiul CDB de a controla riscurile 
asociate cu acestea, ghidate de principiul precauției.

Protocolul de la Nagoya
Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (Protocolul de la Nagoya) a 
fost adoptat în 20106. Acesta urmărește să promoveze cel de-al treilea obiectiv al CDB, 
obligând statele semnatare să: asigure partajarea echitabilă a beneficiilor din utilizarea 
resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate; să se asigure că acestea sunt 
accesate în condiții convenite de comun acord cu implicarea comunităților indigene și 
locale; și să ia în considerare legile și protocoalele cutumiare în implementarea măsurilor 
referitoare la cunoștințele tradiționale7.

TRIPS
Adoptat de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 1994, Acordul privind aspectul 

3 CDB (2000). Sustaining life on Earth. [Online]. Disponibil aici: cbd.int/doc/publications/cbd-sustain-en.pdf 
4 Articolul 10 al CDB: cbd.int/convention/articles/?a=cbd-10 
5 Textul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea: cbd.int/protocol/text/ 
6 Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din 
utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică: cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 
7 IPC, FIAN International & Centro Internazionale Crocevia (2021). Recovering the cycle: Beacons of lights toward the right to 
seeds. Guide for the Implementation of Farmers’ Rights. [Online].
Disponibil aici: fian.org/files/files/GUIDE_Implementation-FRs_ENG_final.pdf 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-sustain-en.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-10
https://bch.cbd.int/protocol/text/
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.fian.org/files/files/GUIDE_Implementation-FRs_ENG_final.pdf
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comercial al drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) prevede că toți membrii OMC 

trebuie să ofere protecție pentru drepturile de proprietate intelectuală (DPI) asupra soiurilor 

de plante. Ei pot alege să facă acest lucru printr-un sistem de brevete sau prin crearea pro-

priului cadru legal8 personalizat (sui generis).

Acest lucru a făcut ca țările partenere din OMC să nu mai permită libera circulație a semin-

țelor, ceea ce multe țări în curs de dezvoltare făcuseră anterior ca o chestiune de interes 

public. Ideea brevetelor asupra organismelor vii a creat o amenințare foarte reală pentru 

primele două obiective ale CDB și, în realitate, a avansat fără a ține cont de cel de-al treilea 

obiectiv privind partajarea beneficiilor.

UPOV
Ca parte a obligațiilor lor în contextul TRIPS, mulți membri OMC au adoptat, de atunci, 

modelul stabilit de Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV). 

UPOV este o organizație interguvernamentală care promovează protecția soiurilor de plan-

te și asigură respectarea drepturilor amelioratorilor de plante prin Convenția UPOV. Con-

venția, revizuită ultima dată în 1991, aplică cerințe mult mai stricte pentru protejarea DPI 

decât acordul TRIPS. În esență, amelioratorii pot obține controlul exclusiv asupra unui anu-

mit soi de semințe sau a altor materiale de înmulțire înregistrate sub numele lor, împiedi-

când pe alții să reproducă, să schimbe sau să comercializeze în mod legal aceste soiuri fără 

autorizația amelioratorului9. Majoritatea țărilor care adoptă UPOV recunosc, de asemenea, 

brevete privind genele sau informațiile genetice conținute în plante.

Noutate, Distinctivitate, Uniformitate și Stabilitate

Criteriile utilizate pentru a defini soiurile protejate sunt: Noutate, Distinctivitate, Unifor-

mitate și Stabilitate (NDUS) 10. Criteriile exclud imediat semințele țărănești, care prin însăși 

natura lor sunt „instabile” și dinamice: tocmai caracteristicile care le fac adaptabile la con-

dițiile locale și la metodele de cultivare cu aport redus. Iată un obstacol major, deoarece 

criteriile NDUS au fost folosite ca bază pentru reglementarea producției, comercializării și 

comerțului semințelor în multe contexte naționale sau regionale. Drept urmare, semințele 

țărănești și comunitățile care se bazează pe acestea au fost marginalizate și se confruntă cu 

dificultăți tot mai mari în accesarea programelor de credit, asigurări sau achiziții publice, ca 

urmare a neîndeplinirii criteriilor comerciale.

Tratatul privind plantele și Drepturile Fermierilor
Implementarea a TRIPS și a UPOV la nivel național reprezintă o amenințare pentru sisteme-

le semincere țărănești și pare să contrazică drepturile stabilite în alte tratate internaționale. 

Tratatul Internațional privind Resursele Fitogenetice pentru Alimentație și Agricultură (ITP-

GRFA – sau Tratatul privind plantele) a fost adoptat în 2001.

8 TRIPS, Articolul 27: wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm 
9 UPOV 91, Articolul 14: upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_221.pdf 
10 UPOV (2011). General Introduction to DUS. [Online]. Disponibil aici: upov.int/export/sites/upov/resource/en/tg_1_3.pdf 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_221.pdf
https://www.upov.int/export/sites/upov/resource/en/tg_1_3.pdf
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Bazându-se pe dreptul la protecția cunoștințelor, practicilor și inovațiilor tradiționale sta-

bilit în CDB, acesta recunoaște că accesul și utilizarea durabilă a semințelor sunt esenția-

le pentru securitatea alimentară și obligă statele membre să recunoască și să promoveze 

Drepturile Fermierilor. Articolul 9 din Tratat este dedicat acestui aspect și include dreptul de 

a păstra, utiliza, schimba și vinde semințe și material de înmulțire din fermă. 

În realitate, punerea în aplicare a Tratatului cu privire la Drepturile Fermierilor a fost slabă. 

Aceasta depinde de responsabilitatea individuală a statelor, dar Tratatului îi lipsesc măsurile 

adecvate pentru a asigura faptul că statele îl aplică pe deplin.

Alte instrumente juridice internaționale
Mai sunt și alte instrumente juridice internaționale care recunosc, de asemenea, importan-

ța dreptului la semințe.

Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR) 
stabilește dreptul omului la hrană și nutriție11 adecvată. Având în vedere dependența 
țăranilor de resursele lor naturale, inclusiv de semințe, pentru satisfacerea necesităților 
lor economice și alimentare, rezultă că accesul, utilizarea și controlul semințelor stau la 
baza dreptului omului la hrană și nutriție.

Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (Convenția 
CEDAW) afirmă dreptul femeilor din mediul rural de a accesa și utiliza resursele naturale, 
inclusiv semințele. Aceasta solicită statelor să protejeze cunoștințele tradiționale ale 
femeilor din mediul rural, precum și dreptul lor de a „păstra, folosi și schimba semințe 
tradiționale și native” 12.

Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP) 
stabilește dreptul de a menține, controla, proteja și dezvolta „manifestările științelor, 
tehnologiilor și culturilor lor” 13, inclusiv semințele.

UNDROP
Declarația Națiunilor Unite privind drepturile țăranilor și ale altor persoane care lucrează în 

zonele rurale (UNDROP), adoptată de Adunarea Generală a ONU în 201814, se bazează pe 

acordurile existente pentru a stabili dreptul țăranilor la semințe în cadrul mai larg al suverani-

tății alimentare. Articolul 19 din Declarație reafirmă Drepturile Fermierilor, așa cum sunt pre-

văzute de Tratatul privind plantele și subliniază dreptul la semințe ca drept al omului. Acesta 

stabilește obligația statelor de a sprijini și promova sistemele semincere țărănești, inclusiv 

11 ICESCR, Articolul 11: ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
12 CEDAW, Recomandarea generală nr. 34, alin. 63: ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx 
13 UNDRIP, Articolul 31. un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf 
14 121 state - pentru, 8 - împotrivă, 54 - abțineri

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
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asigurându-se că politicile și legile relevante, cum ar fi cele privind proprietatea intelectuală, 

reflectă drepturile și realitățile țăranilor și ale altor persoane care lucrează în zonele rurale15.

Obligațiile statului în temeiul UNDROP 16

1. Să se asigure că acordurile și standardele internaționale, împreună cu legislația 

și politica națională și regională, sunt aliniate la drepturile, nevoile și realitatea 

țăranilor.

2. Să respecte, să protejeze și să asigure dreptul la semințe. 

3. Să sprijine și să promoveze sistemele semincere țărănești și diversitatea biologică.

4. Să asigure participarea țăranilor la procesele de luare a deciziilor.

5. Să se asigure că cercetarea și dezvoltarea include nevoile țăranilor și implică 

participarea activă a acestora.

Influența UE
Reglementarea semințelor în Uniunea Europeană (UE) afectează, de asemenea, dreptul la 

semințe, nu doar în statele membre, ci și în țările din afara UE legate prin comerț sau alte 

acorduri politice. Prin urmare, înțelegerea legislației și politicii UE privind semințele este 

crucială pentru a identifica amenințările și oportunitățile de promovare a dreptului țărani-

lor la semințe, atât la nivel internațional, cât și național.

În cadrul UE, legile privind proprietatea intelectuală, biosecuritatea, marketingul și sănăta-

tea plantelor stau la baza reglementării semințelor.

Semințe & DPI în cadrul UE

Componenta de bază a protecției prin brevet în UE este Convenția privind brevetele euro-

pene (EPC) 17. Conform EPC, brevetele pot fi acordate pentru o inovație dacă se consideră că 

aceasta îndeplinește cele 3 criterii relevante de noutate, invenție și aplicabilitate industrială. 

Aceasta include plantele și animalele, dar exclude soiurile de plante și animalele obținute 

exclusiv prin procese esențial biologice, care nu pot fi brevetate18. Este necesară autoriza-

rea de la titularul brevetului pentru a recolta semințe pentru înmulțirea sau multiplicarea 

în fermă, în timp ce schimbul și vânzarea nu sunt permise. O nouă amenințare emergentă 

este extinderea domeniului de aplicare al brevetelor privind informațiile genetice asupra 

semințelor fermierilor, care în mod natural conțin deja astfel de informații.

Regulamentul UE privind protecția soiurilor de plante (PVP) servește drept bază pentru pune-

rea în aplicare a Convenției UPOV. Soiurile de plante înregistrate necesită să respecte criteriile 

15 Golay, C. & Batur, F. (2021). Practical Manual on the Right to Seeds in Europe. [Online]. 
Disponibil aici: geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf 
16 După cum a rezumat Golay, C. & Batur, F. (2021).
17 1973 Convenția privind acordarea brevetelor europene.
A se vedea: epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html 
18 epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514_de.html 

https://geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514_de.html
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NDUS, promovând din nou uniformitatea producției industriale de semințe și excluzând se-

mințele țărănești. Oricine dorește să comercializeze soiuri de semințe cu caracteristici similare 

cu soiurile înregistrate ar trebui să plătească redevențe și/sau să obțină permisiunea titularului 

PVP. Odată cu apariția noilor biotehnologii și sub imboldul actorilor corporativi pentru privati-

zarea proprietății de semințe, dreptul țăranilor la semințe devine din ce în ce mai precar.

Reglementarea biosecurității

În mod tradițional, UE a avut o poziție puternică în ceea ce privește biosecuritatea, care 

urmărește protecția împotriva riscurilor aduse la adresa sănătății umane și a mediului de 

OMG-uri. Începând cu 2015, statelor membre ale UE li s-a oferit și opțiunea de a interzice 

cultivarea OMG-urilor din mai multe motive, printre care: impactul socioeconomic, necesi-

tatea de a menține puritatea semințelor și a materialului de înmulțire a plantelor dar și din 

motive legate de tradițiile culturale19. Până în prezent, 17 state membre și 4 regiuni au ales 

să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor.

Încă o dată, ascensiunea biotehnologiei moderne și așa-numitele „noi tehnici de reprodu-

cere” reprezintă o amenințare serioasă pentru protecția oferită de cadrele legale existente. 

În 2018, ca răspuns la o inițiativă a membrului francez al ECVC, la Confédération Paysanne, 

Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a decis că noile tehnici genomice bazate pe mutage-

neză trebuie să fie considerate OMG-uri și reglementate ca atare în conformitate cu legis-

lația UE în vigoare. Această hotărâre a întâmpinat opoziție puternică și încercări de lobby 

din partea sectorului de agrobusiness corporativ, care promovează dereglementarea noilor 

tehnici de creștere. În aprilie 2021, Comisia Europeană a anunțat o inițiativă politică menită 

să realizeze această dereglementare.

Marketing-ul semințelor

O altă componentă cheie a legislației UE care afectează dreptul țăranilor la semințe este 

legată de legile de marketing. Directivele UE privind semințele stabilesc standarde de ca-

litate și criterii de pre-marketing care trebuie îndeplinite pentru ca soiurile de semințe să 

fie înregistrate în Catalogul comun al UE, inclusiv respectarea criteriilor NDUS. Varietățile 

de conservare fac o mică excepție de la regulă, comercializarea raselor locale și a soiurilor 

adaptate la condițiile locale și amenințate de eroziune genetică este permisă în catalog 

având criterii mai permisive și fără testare prealabilă20. „Materialul biologic eterogen” este 

scutit de orice criterii NDUS.

Reglementarea privind sănătatea plantelor

În 2016, a fost adoptată Legea UE privind sănătatea plantelor, care a intrat în vigoare în 

decembrie 2019. Scopul declarat este de a oferi măsuri de protecție împotriva dăunătorilor 

19 Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE 
în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic 
(OMG) pe teritoriul lor. [Online]. Available at: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0412 
20 COMMISSION DIRECTIVE 2008/62/EC. [Online].
Disponibil aici: eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0412 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0412


EUROPENE ȚĂRĂNEȘTI  VIA CAMPESINA 
9/27

plantelor și de a „moderniza” regimul fitosanitar al UE. Măsurile includ introducerea de pa-

șapoarte fitosanitare, planuri de management al riscurilor și noi restricții fitosanitare.

Pașapoartele fitosanitare sunt necesare pentru a însoți mișcarea „anumitor plante, produ-

se vegetale și a altor obiecte” 21. Operatorilor licențiați li se va permite să elibereze ei înșiși 

pașapoarte fitosanitare. Cei cu planuri de management al riscurilor aprobate vor fi, de ase-

menea, supuși unor inspecții reduse din partea autorităților naționale. Pericolul aici este 

ca sistemele semincere țărănești să fie marginalizate de cerințele de trasabilitate digitală 

ale schimburilor de semințe, precum și de a nu avea capacitatea de a implementa planuri 

aprobate de management al riscurilor.

În plus, abordarea adoptată se bazează pe eradicarea dăunătorilor și agenților patogeni. 

Acest lucru este contrar principiilor agroecologice, care urmăresc să permită plantelor să 

co-evolueze cu natura și să-;i dezvolte imunitatea sau rezistența naturală.

Grupul de lucru ECVC pe tema semințelor
Obținerea unei imagini de ansamblu asupra legislației re-

levante și a modului în care aceasta este aplicată la 

nivel național poate fi o provocare. În acest con-

text, Grupul de lucru ECVC al Confederației 

Europene țărănești Via Campesina (ECVC) 

pe tema semințelor, își propune să conso-

lideze mobilizarea la nivel local pe proble-

ma semințelor în întreaga Europă. Grupul 

se implică atât în activități practice, cât și de 

advocacy care vizează crearea spațiului politic 

necesar pentru ca sistemele semincere țărănești să 

se dezvolte. Grupul este format din reprezentanți ai organizațiilor membre ECVC. Ac-

tivitățile lor implică schimbul de informații și cunoștințe între grupurile membre, pre-

cum și participarea la diverse întruniri politice internaționale și la nivel de UE, cum ar 

fi grupurile civile de dialog ale Comisiei Europene, discuții cu DG Agri și DG Sănătate 

a UE, UPOV, ITPGRFA, CDB și mecanismul societății civile din cadrul Comitetului ONU 

pentru Securitatea Alimentară Mondială.

Această lucrare a oferit grupului multe cunoștințe și experiențe care sunt valoroase 

pentru alții care lucrează asupra dreptului țăranilor la semințe în propriile lor contexte. 

O lecție cheie învățată a fost importanța distingerii cazurilor particulare în jurul căro-

ra să se mobilizeze. Țăranii și organizațiile lor reprezentative își pot aloca timpul lor 

21 REGULAMENTUL (UE) 2016/2031 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI [Online].
Disponibil aici: eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R2031.  Aliniatul 42.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R2031
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valoros și energia, mai eficient, atunci când au un punct de referință, adică o anumită 

lege. În Franța22 și Italia23, ECVC și organizațiile membre au contribuit la dezvoltarea și 

adoptarea unei legislații pozitive. Un alt aspect important este de a fi bine informat cu 

privire la tratatele internaționale relevante pentru a face referință la acestea în activi-

tatea de advocacy. Aplicarea presiunii pentru implementarea Articolului 9 din Tratatul 

privind plantele, Articolului 19 din UNDROP sau referirea la CDB atunci când se sublini-

ază importanța țăranilor în gestionarea diversității biologice reprezintă strategii utile în 

conversațiile cu factorii de decizie politică și alți actori influenți. O strategie importantă 

pentru consolidarea acestor eforturi este de a lucra cu alți actori experimentați din OSC-

uri, precum și cu experți cât și cadre universitare. Acest lucru poate fi crucial pentru a fi 

la curent cu cele mai recente evoluții și pentru a alege zonele asupra cărora eforturile 

necesită a fi concentrate. În prezent, creșterea nivelului de conștientizare cu privire la 

pericolele noilor tehnici de modificare genetică, digitalizarea și noile tehnici de sec-

vențiere genetică în cadrul unor platforme cum este CDB, precum și presiunea asupra 

statelor pentru a implementa UNDROP, reprezintă domenii cheie prioritare.

ECVC este gata să colaboreze și să-și împărtășească experiența cu alte organizații care 

pledează pentru dreptul țăranilor la semințe în propriile lor contexte, de exemplu prin 

instruiri, sfaturi și prin consultarea celor cu expertiză relevantă în rețeaua lor mai largă.

22 Articolul L325-1 - Code rural et de la pêche maritime. [Online].
Disponibil aici: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593377/ 
23 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20. [Online]. Disponibil aici: gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/27/49/so/16/sg/pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593377/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/27/49/so/16/sg/pdf


EUROPENE ȚĂRĂNEȘTI  VIA CAMPESINA 
11/27

Legislația națională
După sublinierea celor mai relevante acorduri internaționale, această secțiune va oferi o 

privire de ansamblu asupra situației din cele cinci țări reprezentate de organizații în cadrul 

proiectului PACE, înainte de a detalia amenințările și oportunitățile rezultante care există 

pentru sistemele semincere țărănești.

România

Fiind stat membru al UE, România este supusă legislației acesteia conform celor prezentate 

în secțiunea anterioară, deși modul în care aceasta este transpusă la nivel național ține de 

competența însuși a guvernului român. România a devenit membră a UPOV în 2002, ratifi-

când Actul din 1991, pe care legislația sa națională o reflectă în esență. Drepturile ameliora-

torilor se acordă atunci când sunt îndeplinite24 criteriile NDUS, pentru o perioadă de 25 sau 

30 de ani pentru pomii fructiferi.

Drepturile asupra soiurilor de plante oferă amelioratorului drepturi exclusive de exploatare 

a soiului, inclusiv redevențe derivate din exploatarea lor de către un o persoană terță. Pro-

cedurile și procesele microbiologice pot, de asemenea, fi brevetate, cu excepția celor deja 

existente în natură. România este parte contractantă a Tratatului privind plantele, dar nici 

Articolul 9 din Tratatul privind plantele, nici prevederile din Articolele 19 sau 20 ale UNDROP 

nu sunt reflectate în legislația națională. România s-a abținut de la votul privind adoptarea 

UNDROP în cadrul Adunării Generale a ONU, urmând exemplul omologilor ei din UE.

România este parte la CDB și la protocoalele acestuia și a început recent procesul de tran-

spunere a Protocolului de la Nagoya în legislația națională.

Republica Moldova

Republica Moldova a aderat la UPOV în 1998. În 2008, 

procedura de înregistrare a noilor soiuri de plante a 

fost adoptată în legislația Republicii Moldova, fiind 

necesară alinierea25 la criteriile NDUS. Această le-

gislație a permis și eliberarea de brevete iar ameli-

oratorii de plante s-au bucurat astfel de drepturi ex-

clusive. Nici Articolul 9 din Tratatul privind plantele, 

nici prevederile Articolelor 19 sau 20 ale UNDROP nu 

sunt reflectate în legislația națională, deși Moldova 

a votat în favoarea UNDROP la Adunarea Generală a 

ONU. Aceasta este, de asemenea, parte contractantă 

a Tratatului privind plantele.

24 Legea nr. 266/2002 privind producerea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului de repro-
ducere, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante & Legea nr. 204/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante farmersrights.org/pdf/europe/Romania/Romania-pvpregulations98.pdf 
25 Legea privind protecția soiurilor de plante nr 39 2008: wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/md/md045en.pdf 

http://www.farmersrights.org/pdf/europe/Romania/Romania-pvpregulations98.pdf
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/md/md045en.pdf
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În 2013, Republica Moldova a adoptat Legea despre semințe nr. 68, care scutește de la re-

glementare producția casnică de semințe pentru uz personal (art. 1, alin. 2). Pe de o parte, 

aceasta oferă gospodăriilor individuale libertatea de a produce și a schimba semințe, dar, 

pe de altă parte, stagnează piața seminceră țărănească prin interzicerea comerțului și prin 

lipsa mecanismelor relevante de control.

Moldova a semnat un Acord de Asociere cu UE în 2014, care a intrat pe deplin în vigoare în 

2016. Acordul stabilește standarde de comercializare a semințelor bazate pe Directivele UE 

privind semințele, cu termenele specificate pentru implementarea acestora26.

Georgia

Georgia a aderat la UPOV în 2008, ratificând Actul 

din 199127. În 2010 a introdus o legislație care sta-

bilește drepturile amelioratorilor, cu criterii de înre-

gistrare bazate pe NDUS. Aceeași lege interzice uti-

lizarea ingineriei genetice în „creșterea animalelor 

și a materialului28 de înmulțire a plantelor”. În 2020, 

Georgia a introdus măsuri care scutesc gospodări-

ile care au mai puțin de 2 hectare, 5 vaci, 10 stupi 

sau 300 de păsări de curte de la cerințele mai mul-

tor reglementări și permit producția și vânzarea de 

semințe de către fermieri în cantități mici. Cu toate 

acestea, nici Articolul 9 din Tratatul privind plan-

tele, nici prevederile Articolelor 19 sau 20 ale UN-

DROP nu sunt reflectate în mod explicit în legislația 

națională. Georgia s-a abținut de la votul cu privire 

la UNDROP la Adunarea Generală a ONU, dar este 

parte contractantă a Tratatului privind plantele.

Georgia este parte a CDB și a Protocolului de la Car-

tagena, dar, în mod interesant, nu și a Protocolului 

de la Nagoya.

Georgia a semnat Acordul de Asociere cu UE în 

2014, care include un articol privind punerea în 

aplicare a UPOV prin aplicarea protecției29 soiurilor 

de plante.

26 ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, 
pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [Online].
Disponibil aici: eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014A0830(01)-20200123 
27 upov.int/export/sites/upov/news/en/pressroom/pdf/pr76.pdf 
28 Legea Georgiei privind noile rase de animale și soiurile de plante Articolul 1.2: law plants and animals 2017 (sakpatenti.gov.ge)
29 ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, 
pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte Articolul 189: eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22014A0830(02) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014A0830(01)-20200123
https://www.upov.int/export/sites/upov/news/en/pressroom/pdf/pr76.pdf
https://www.sakpatenti.gov.ge/media/page_files/law_plants_and_animals_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22014A0830(02)


EUROPENE ȚĂRĂNEȘTI  VIA CAMPESINA 
13/27

Tadjikistan 

La moment (februarie 2021), Tadjikistanul nu este încă membru cu drepturi depline al UPOV30. 

Cu toate acestea, în 2010, UPOV a confirmat că proiectul de lege al Republicii Tadjikistan pri-

vind protecția soiurilor de plante se conforma cu Actul din 1991 al Convenției UPOV31. Legisla-

ția introdusă în decembrie 2010, care citează Convenția UPOV, stabilește drepturile ameliora-

torilor și criteriile NDUS32. Tadjikistanul nu este parte contractantă a Tratatului privind plantele 

și, prin urmare, dispozițiile Articolului 9 privind Drepturile Fermierilor nu sunt încorporate în 

legislația națională. Cu toate acestea, Tadjikistanul a votat în favoarea UNDROP la Adunarea 

Generală a ONU, care subliniază Drepturile Fermierilor în Articolul 19. Cu toate acestea, pre-

vederile explicite ale Articolului 19 nu s-au regăsit încă în legislația națională.

Kirghizstan

Kirghizstanul a devenit mem-

bru al UPOV în 2000, ratificând 

Actul din 1991. Legea despre 

semințe din Republica Kârgâză, 

introdusă în 2007, se referă la 

semințele amelioratorilor, dar 

nu în mod explicit la drepturi-

le acestora. Termenul „soi” este 

definit ca o grupare de plante 

cultivate care îndeplinesc cri-

teriile DUS. Cu toate acestea, 

certificarea tuturor speciilor de 

semințe destinate însămânțării 

30 UPOV (2021). Statutul în raport cu Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante. [Online]. Disponibil aici: upov.
int/export/sites/upov/members/en/pdf/status.pdf 
31 UPOV (2011). Consiliul: a 45-a sesiune ordinară. [Online]. Disponibilă aici: upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c/45/c_45_2.pdf 
32 UPOV (2011). Consiliul: a 45-a sesiune ordinară.

https://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/status.pdf
https://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/status.pdf
https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c/45/c_45_2.pdf
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și vânzării, care sunt incluse în Lista speciilor pentru certificare, este obligatorie. Kirghi-

zstanul este parte contractantă la Tratatul privind plantele și a votat în favoarea UNDROP la 

Adunarea Generală a ONU.

Provocări și oportunități
Desigur, provocările și oportunitățile specifice variază în funcție de contextele specifice 

ale țării, dar există unele asemănări. Toate țările prezentate sunt membre ale OMC și, prin 

urmare, sub rezerva acordului TRIPS. Patru sunt membre UPOV cu drepturi depline, în timp 

ce Tadjikistanul și-a inițiat procesul de aderare și toate au implementat legislația națională 

privind protecția soiurilor de plante pe baza criteriilor NDUS. Acest ultim angajament închi-

de posibilitatea pentru o legislație pozitivă care ar sprijini dezvoltarea sistemelor semincere 

țărănești, cum ar fi sistemele sui generis dezvoltate în alte locuri, precum India. Cu toate 

acestea, prevederea de curând a Georgiei de a scuti micii producători ar putea fi folosită 

pentru a acorda mai mult loc pentru sistemele semincere țărănești.

Toate țările sunt parte a CDB și a protocoalelor acesteia, cu excepția Georgiei care nu este 

parte a Protocolului de la Nagoya. Acest lucru ar putea oferi spațiu pentru advocacy și pen-

tru a încuraja guvernele naționale să-și folosească suveranitatea asupra resurselor biologi-

ce în vedere de a proteja utilizarea obișnuită a semințelor. În multe cazuri, marea provocare 

constă în faptul că existența sistemelor semincere țărănești pur și simplu nu este recunos-

cută oficial și, prin urmare, acestea trebuie mai întâi stabilite și definite înainte de a putea fi 

incluse în legi sau politici. Sublinierea importanței țăranilor pentru menținerea biodiversi-

tății ar putea fi o modalitate eficientă de obținere a recunoașterii în acest sens.

Deși niciuna dintre țările de mai sus nu a întocmit prevederi explicite pentru Drepturile 

Fermierilor, această lacună poate fi văzută ca o oportunitate de a lua legătura cu guvernele 

în cauză. În special, este cazul celor trei țări care au votat în favoarea UNDROP, având în 

vedere că Articolul 19 reafirmă noțiunea Drepturilor Fermierilor, așa cum este stabilită în 

Articolul 9 din Tratatul privind plantele.

Influența pe care UE o exercită prin Acordurile de Asociere sau alte acorduri comerciale 

reprezintă, de asemenea, o provocare. În special, insistența UE asupra alinierii UPOV și a 

reglementărilor stricte de comercializare a semințelor concepute fără a ține cont de reali-

tățile țărănești amenință să închidă posibilitatea țăranilor de a produce, folosi, schimba și 

vinde propriile semințe adaptate contextului local. Pe de altă parte, influența UE poate oferi 

oportunități de advocacy în anumite domenii. Hotărârea CEJ privind „noile tehnici de ame-

liorare” poate fi menționată drept exemplu pentru a preveni dereglementarea acestora în 

alte țări. În mod similar, noua legislație ecologică a UE introdusă în 2018 deschide perspec-

tiva marketing-ului privind „materialul organic eterogen”, ceea ce înseamnă că semințele 

care nu îndeplinesc criteriile NDUS ar putea fi comercializate dacă sunt produse în condiții 

ecologice.
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Influența corporativă asupra procesului decizional politic, precum și asupra realităților pie-

ței reprezintă, de asemenea, un obstacol major în calea drepturilor țăranilor la semințe și a 

agrobiodiversității care stau la baza sistemelor reziliente alimentare. Organizațiile țărănești 

se confrunte cu lobby-uri corporative agresive în spațiile politice nu doar pentru ca să-și 

facă vocile auzite, ci și pentru a fi luate măsuri semnificative care să le susțină drepturile. 

Concentrarea pieței globale a semințelor, precum și proprietatea comună a marilor corpo-

rații33, crește prețurile semințelor și reduce agrobiodiversitatea, deoarece companiile tind să 

se concentreze pe o gamâ restrânsă de soiuri profitabile34. Acolo unde sistemele locale de 

semințe au fost erodate sau chiar criminalizate, există o amenințare majoră pentru securi-

tatea alimentară, precum și pentru mijloacele de trai ale micilor producători. Criza Covid-19 

a evidențiat pericolele dependenței excesive de semințe corporative, mulți fermieri pur și 

simplu neputând accesa semințele pe care le folosesc în mod normal din cauza restricțiilor 

la import și a libertății de mișcare. În acest context, sămânța produsă local a fost soluția 

care a completat lipsa în multe regiuni, iar guvernele au fost forțate să recunoască poziția 

vulnerabilă în care se află. Această realizare oferă un bun punct de plecare pentru dobândi 

sprijinului din partea statului pentru sistemele semincere țărănești, în conformitate cu obli-

gațiile statale prevăzute de Articolul 19 din UNDROP.

33 Torshizi, M. & Clapp, J. (2020). Price effects of common ownership in the seed sector. Antitrust Bulletin, 66 (1).
34 ETC Group (2019). Plate Techtonics: Mapping Corporate Power in Big Food. [Online].
Disponibil aici: etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf 

https://www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
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Cultivarea sistemelor 
semincere țărănești

 

Cunoașterea instrumentelor legale relevante și a acordurilor internaționale este un punct 

de pornire crucial în lupta pentru suveranitatea alimentară și cea a semințelor. Cu toate 

acestea, transpunerea acestora în acțiuni concrete pentru a sprijini sistemele semincere 

țărănești noi sau existente constituie o provocare majoră adițională. Ultimul capitol schi-

țează o viziune de ansamblu în acest sens asupra activităților celor 5 organizații implicate 

în proiectul PACE. Scopul este de a combina cunoștințele și experiențele pentru a identifica 

strategii eficiente, precum și obstacole comune cu care se confruntă, astfel încât eforturile 

să poată fi consolidate în mod colectiv.

Grupul de lucru pentru dreptul la semințe din 
România, Eco Ruralis

Despre Eco Ruralis

Eco Ruralis este o asociație țărănească care reprezintă interesele și 

drepturile țăranilor, micilor producători și altor muncitori rurali din 

România la nivel național. După 12 ani de la înființarea în 2009, aso-

ciația numără peste 16 mii de membri din toată țara și este, totodată, 

o organizație membră activă a Comitetul Coordonării Europene Via 

Campesina. Dreptul la semințe este unul dintre pilonii principali ai activității Eco Ruralis.

Grupul de lucru Dreptul la semințe

Grupul de lucru este coordonat de mai mulți reprezentanți la nivel național și include ță-
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rani din toate regiunile, având ca scop promovarea și protejarea semințelor țărănești. Orice 

membru interesat se poate alătura grupului de lucru, care muncește asupra unei strategii 

de implementare a dreptului țăranului la semințe în România. Activitățile grupului de lucru 

se desfășoară în prezent pe două niveluri majore: practic și politic. Ambele au același punct 

de plecare, care este recunoașterea amenințărilor la adresa sistemelor semincere țărănești.

Distribuția națională gratuită de semințe

La nivel practic, se urmărește menținerea semințelor țărănești vii pe terenurile oamenilor, 

acestea adaptându-se continuu la condițiile locale schimbătoare. Eco Ruralis încurajează 

țăranii să colecteze, să utilizeze, să înmulțească și să vândă soiuri locale de semințe la nivel 

național. O parte importantă a lucrului este distribuția anuală națională de semințe, care 

oferă țăranilor din România și Republica Moldova acces gratuit la soiuri locale de înaltă 

calitate. Eco Ruralis lucrează cu semințe tradiționale produse din material eterogen și alese 

de țărani ca fiind adaptate la condițiile locale din toată țara. Hibrizii și semințele moderne 

nu sunt incluse în program. În ultimul an, 35 de țărani producători de semințe au contribuit 

cu o parte din producția lor la programul asociației Eco Ruralis de distribuție a semințelor. 

Producătorii de semințe care fac parte de acest program trebuie să respecte cerințele de 

producție agroecologică. Ulterior, semințele sunt centralizate, ambalate și etichetate de că-

tre asociație și includ informații furnizate de producători cu îndrumări practice stabilite de 

Eco Ruralis. În ultimul deceniu, cu implicarea cercetătorilor de la Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Eco Ruralis a elaborat un sistem de coduri și 

descrieri pentru fiecare soi. Tipul și numărul soiurilor de semințe se modifică în fiecare an, 

în funcție de ce cultivă producătorii. Cantitatea de semințe distribuită depinde de resursele 

puse la dispoziția asociației Eco Ruralis.

Orice persoană interesată poate aplica online sau prin telefon pentru a primi până la 5 so-

iuri din catalog. În 2021, aproximativ 5000 de familii au beneficiat de distribuirea gratuită. 

Distribuirea servește drept platformă pentru schimbul de cunoștințe, atât între membrii 

care înmulțesc semințe, cât și în cadrul grupului mai larg de membri, cu informații despre 

metodele agroecologice de cultivare furnizate împreună cu semințele. Recent, la Buzău a 

fost înființată o casă dedicată semințelor, găzduită de unul dintre membrii activi al asociați-

ei. Casa de semințe s-a dovedit a fi, adițional, un spațiu fizic important de interacțiune atât 

în cadrul rețelei, cât și cu persoane din exterior precum jurnaliști care contribuie la mediati-

zarea problemei semințelor locale. Membrii interesați să devină multiplicatori sunt instruiți 

referitor la condițiile de bază pentru reproducerea agroecologică a semințelor. Dacă aces-

tea sunt convenite, atunci ei pot începe înmulțirea soiurile corespunzătoare cu abilitățile 

lor și sunt încurajați să înmulțească semințe originare din regiunea lor.

Angajament politic

Distribuția de semințe și rețeaua care s-a format în jurul acesteia este văzută ca fundament pentru 

construirea de sprijin politic și legislativ pentru sistemele semincere țărănești. Grupul de lucru se 
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întrunește de două ori pe an pentru a pregăti distribuția și pentru a-și organiza agenda politică. Peri-

oada cât și amploarea distribuției de semințe a adus mai multă atenție asupra problemei semințelor 

și a generat petiții sau scrisori către miniștrii relevanți pentru a obține mai multă vizibilitate și sprijin 

pentru problemele politice cheie. În centrul acestor eforturi s-a aflat opoziția față de OMG-urilor, 

inclusiv noile tehnici de reproducere. De exemplu, în 2019, cei care beneficiau de distribuția de se-

mințe au fost încurajați să scrie Ministerului Agriculturii pentru a solicita implementarea deciziei 

CEJ privind tratarea noilor tehnici de ameliorare ca OMG-uri. Prin diverse activități, s-au construit și 

consolidat rețele cu grupuri de acțiune directă, OSC-uri și cercetători. Inițial, Eco Ruralis a fost eti-

chetat ca un grup radical cu care politicienii nu doreau să discute, dar, de-a lungul timpului, această 

imagine s-a schimbat și a devenit posibilă abordarea Ministerului Agriculturii pentru dialoguri pe 

domenii cheie. Asociația Eco Ruralis a fost, de asemenea, invitată la consultări cu privire la procesul 

în curs de implementare a Protocolului de la Nagoya în legislația națională.

Centrul de agroecologie, 
Grădina Moldovei, Republica 
Moldova

Despre Grădina Moldovei

Grădina Moldovei este o asociație tânără 

formată din țărani și grădinari, axată pe conservarea, multiplicarea și schimbul agrobiodi-

versității. Observând cererea importantă pentru cunoștințe legate de cultivarea fructelor și 

legumelor, precum și a lipsei semințelor potrivite cotextului, Grădina Moldovei a decis să 

înființeze Centrul de Agroecologie unde oferă formare și conștientizare cu privire la impor-

tanța semințelor de calitate produse local cât și cunoștințele și filozofia care stau la baza 

agroecologie.

Centrul de Agroecologie

Istoria agricolă a Republicii Moldova este la fel de bogată ca și solurile sale fertile, și totuși 

noua generație se îndepărtează de pământ și de cunoștințele necesare pentru a-l lucra. 

Un mare motiv din spatele acestei erodări a cunoștințelor este trecutul sovietic al Moldo-

vei. Chioșcurile care procurau semințele locale și distribuiau gratuit semințe industriale 

erau răspândite în multe sate. Mai recent, migrația rural-urban a săpat și mai mult golul de 

cunoștințe, tradițiile precum coacerea pâinii sau salvarea semințelor rămânând în trecut. 

Această situație a dus la dependența de semințele industriale importate, care nu sunt po-

trivite condițiilor locale, iar performanța lor slabă în câmpurile moldovenești a contribuit și 

mai mult la stereotipul că agricultura este o activitate care necesită muncă asiduă aducând 

puține recompense. În ciuda acestei lacune acute, problema calității semințelor nu a făcut 

niciodată parte din discuția privind dezvoltarea agriculturii.

La momentul creării sale, ONG-ul a investit în colectarea semințelor dintr-o serie de surse 
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pentru a crea o bancă de semințe. Aceste surse au fost Arche Noah, Kokopelli, Eco Ruralis și 

2 granturi pentru semințe din Statele Unite. Câteva dintre aceste soiuri s-au dovedit a fi de 

origine moldovenească, preluate și întreținute de migranți, dar acum considerate pierdute 

în Moldova, cum ar fi soiul de roșii „Verde de Moldova”. Grădina Moldovei a continuat prin 

testarea acestor soiuri pentru a vedea care dintre ele fac față mediului local. Acum oferă 

atât semințe, cât și răsaduri și s-a observat că producătorii invocă diversitatea și calitatea 

drept motive pentru a le alege pe acestea față de alternativele industriale mult mai ieftine 

disponibile pe piață. În plus, Grădina Moldovei oferă material educațional prin Centrul de 

Agroecologie. Materialul acoperă o gamă largă de subiecte legate de cultivarea alimentelor, 

de la însămânțare și înmulțire până la gestionarea naturală a dăunătorilor, economisirea 

semințelor și chiar gătitul. Cunoștințele sunt împărtășite sub formă de ateliere, publicații și, 

mai recent, sub formă de filmulețe tematice educaționale accesibile gratuit pe Facebook. 

Această platformă a fost aleasă deoarece are deja o oarecare activitate, iar conținutul poate 

fi accesat online fără a avea cont. Filmulețele au oferit un mijloc de comunicare deosebit de 

bun pe timp de pandemie, când oamenii petreceau mai mult timp online, dar și-au mani-

festat un interes din ce în ce mai mare pentru a produce alimente pentru ei înșiși. Există o 

creștere vizibilă a cererii de semințe, răsaduri și sfaturi, ceea ce poate fi considerat un suc-

ces al inițiativei. Se crede că unul dintre factorii cheie în acest sens este metoda interactivă 

sau vizuală de transfer de cunoștințe: formările au oferit experiențe foarte tangibile și au 

fost puncte de imbold ca oamenii să interacționeze.

Cu toate acestea, provocările sunt încă semnificative. Centrul de Agroecologie are doar o 

suprafață de teren limitată, ceea ce înseamnă că gama de soiuri cultivate pentru semințe 

este limitată, mai ales având în vedere necesitatea de populații mari sau izolarea fizică și 

distanțială a unor specii pentru a asigura puritatea soiul semințelor. La început, viziunea a 
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fost ca alții să salveze anumite soiuri în diferite locații, dar acest lucru a fost dificil de inițiat, 

mulți oameni preferând să solicite din nou semințe în anul următor în loc să le salveze pe 

ale lor. De fapt, o astfel de situație reprezintă o oportunitate pentru o serie de proprietari de 

terenuri din zonele rurale care caută să dezvolte activități economice semnificative. Grădi-

na Moldovei muncește ca să devină un actor cheie în acest sens.

Accesul la finanțare este, de asemenea, o problemă. Fără sprijin de stat și granturi pentru 

proiecte precum distribuția de semințe la scară mai mare, este greu de supraviețuit. Așadar, 

Grădina Moldovei în calitate de asociație trece, în prezent, printr-o metamorfoză care ne-

cesită dezvoltarea unui model durabil care să-i permită să-și continue activitățile și să aibă 

un impact mai mare atât în regiune, cât și în țară.

La nivel politic, deși sprijinul a fost exprimat din partea persoanelor din Ministerul Agricul-

turii, inițiativele de conlucrare privind legislația semințelor pare o provocare descurajantă, 

având în vedere climatul politic. Cu toate acestea, Republica Moldova fiind o țară indepen-

dentă relativ „tânără”, contextul prezent reprezintă o serie de oportunități pentru dezvolta-

rea noilor inițiative legislative, inclusiv cele privind semințele și agrobiodiversitatea.

ELKANA : Strategia Națională 
pentru Biodiversitate și Planul de 
Acțiune din Georgia

Despre ELKANA

Asociația de Agricultură Biologică ELKANA este 

o asociație georgiană ecologică a micilor fer-

mieri și familii țărănești, care își propune să îm-

bunătățească condițiile socio-economice și protecția mediului prin agricultura ecologică 

durabilă și creșterea autonomiei populației rurale. Aceasta se implică într-o serie de activi-

tăți, inclusiv servicii de informare pentru fermierii ecologici și micii agricultori, gestionarea 

a două ferme de conservare pentru multiplicarea semințelor și raselor locale și sprijinirea 

proiectelor de dezvoltare economică rurală, integrând turismul rural. Pe lângă aceasta, EL-

KANA se implică în diferite procese politice atât la nivel național, cât și internațional.

Strategia Națională și Planul de Acțiune privind Biodiversitate

Un angajament în acest sens a fost implicarea asociației în elaborarea Strategiei și a Planu-

lui Național de Acțiune privind Biodiversitatea 2014-2020 (NBSAP). Țările semnatare sunt 

obligate să pregătească acest document în conformitate cu Articolul 6 din CDB. Au fost 

identificate zece domenii prioritare principale, dintre care unul a fost biodiversitatea agri-

colă. Au fost angajați experți din fiecare zonă prioritară pentru a ajuta la elaborarea docu-

mentului de strategie, iar ELKANA fiind o organizație lider pe biodiversitatea agricolă din 
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țară a fost invitată să ofere expertiză ca parte a acestui proces. Reprezentanta asociației EL-

KANA, Elene Shatberashvili, a condus elaborarea documentului de strategie privind biodi-

versitatea agricolă. Au fost efectuate consultări cu ONG-uri și organizații științifice, dar mai 

puțin cu fermierii. Motivul principal fiind lipsa unei producții organizate de semințe și rase 

în țară astfel generând greutăți în atragerea specifică a fermierilor în procesul de discuții. 

Acest document, împreună cu alte documente specifice subiectului, a fost apoi încorporat 

în NBASAP. Unele aspecte au dispărut în procesul de fuziune, dar per ansamblu textul do-

cumentului a fost considerat unul puternic iar procesul transparent. 

Documentul final NBSAP evidențiază degradarea ecosistemelor agricole și a resurselor ge-

netice vegetale și animale locale ca urmare a industrializării sub economia planificată so-

vietică. De asemenea, a identificat domenii problematice, cum ar fi lipsa sprijinului național 

pentru conservarea in situ și faptul că Georgia nu era parte a Tratatului privind plantele și 

nici nu ratificase Protocolul de la Nagoya35. Ratificarea acestora a fost una dintre recoman-

dările făcute ca parte a abordării strategice propuse. În cele din urmă, Georgia a devenit 

parte contractantă la Tratatul privind plantele în 2019, dar încă nu l-a ratificat. Implemen-

tarea strategiei, în general, este considerată slabă, iar lipsa fondurilor, precum și comunica-

rea greșită între ministerele responsabile, blochează progresul. Cu toate acestea, în 2017, a 

fost introdusă o legislație privind producția și distribuția semințelor certificate, care pare să 

permită „specii native adaptate solului și climei locale” în Catalogul național, care de altfel 

necesită conformitatea cu criteriile DUS36. Acest lucru ar putea oferi oportunități pentru 

conservarea și comercializarea in situ a semințelor țărănești.

35 Strategia națională de biodiversitate și Planul de acțiune al Georgiei 2014 – 2020 [Online].
Disponibile aici: cbd.int/doc/world/ge/ge-nbsap-v2-en.pdf 
36 Legea Georgiei privind permisiunea de distribuire a speciilor de plante agricole supuse certificării obligatorii și producția de 
semințe: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/geo170443ENG.pdf 

https://www.cbd.int/doc/world/ge/ge-nbsap-v2-en.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/geo170443ENG.pdf
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Zan va Zamin: Bănci de semințe 
rurale și Conștientizarea 

publicului din Tadjikistan

Despre Zan va Zamin

Fondată în urma războiului civil din Tadji-

kistan de către femei activiste, Zan va Zamin 

lucrează pentru a obține acces la pământ 

pentru țăranii fără pământ, pentru a sprijini 

metodele de agricultură diversificată și pentru 

a promova conservarea biodiversității.

Băncile rurale de semințe

În ceea ce privește semințele, Zan va Zamin își concentrea-

ză activitatea pe dezvoltarea sistemelor locale de producție de semințe, precum și pe im-

plicarea actorilor instituționali relevanți pentru a promova importanța acestora. Actualul 

sistem de producție de semințe din Tadjikistan este modelul colectiv specializat stabilit în 

perioada sovietică. Acest sistem nu funcționează bine din cauza finanțării insuficiente și a 

perturbărilor din timpul războiului civil. Organizațiile internaționale au intervenit pentru 

a distribui semințe, dar nu au luat în considerare originea acestora, lucru care a afectat 

nivelul de cunoștințe și expertiza din rândul fermierilor cu privire la salvarea semințelor. 

Aproximativ 80% din semințele din țară sunt acum importate, 20% fiind produse la fermele 

publice dedicate semințelor. Astfel se creează o dependență față de semințele importate, o 

vulnerabilitate care a fost evidențiată de pandemia Covid-19.

Ca urmare, Zan va Zamin promovează producția locală a semințelor și crearea de bănci 

locale de semințe pentru a construi reziliența rurală. Procesul începe prin a parcurge zo-

nele rurale și a vorbi cu feme-

ile, care sunt adesea gardienii 

pământului, despre impor-

tanța producției de semințe 

și a protecției biodiversității. 

Țăranii par să înțeleagă destul 

de repede importanța acestui 

lucru. Un alt aspect cheie al 

acestei acțiuni a fost acela de 

a crea un sentiment de mân-

drie în rândul producătorilor 

țărani, care adesea nu percep 

rolul esențial pe care îl dețin. 

Creșterea nivelului de conști-
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entizare cu privire la aportul lor în menținerea biodiversității și a culturii i-a făcut mai con-

știenți de propria lor valoare; drept exemplu s-a organizat o expoziție de fotografii în cadrul 

muzeului național, despre țărăncile muncitoare din diferite regiuni ale țării. Festivalurile au 

fost, de asemenea, folosite pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importan-

ța conservării semințelor și a tradițiilor agricole. Aceste campanii și-au pus preocupările 

în centrul atenției publice și, astfel, a crescut mândria țăranilor. Acestea reprezintă bazele 

lucrului de înființare a băncilor de semințe. S-a căutat sprijin din partea rețelelor interna-

ționale, deoarece băncile locale de semințe erau un concept nou în țară. Ele sunt acum la 

stadii incipiente de dezvoltare. Facilitatorii și formatorii locali calificați încearcă să sensibi-

lizeze opinia publică și să disemineze cunoștințe.

Angajament politic

Un alt scop al misiunii asociației se concentrează pe implicarea factorilor de decizie în 

agroecologie și în producția locală de semințe. Asociația a organizat cursuri naționale de 

instruire cu liste de participanți menite să îmbine diferiți actori, cum ar fi reprezentanții Mi-

nisterului Agriculturii, experți în politici, reprezentanți ai fermelor mari de semințe, OSC-uri 

și micii producători de semințe. Programele includ informații despre legislația națională și 

internațională relevantă, situația actuală a producției naționale de semințe și o introducere 

în agroecologie.

În general, se pare că oamenii nu sunt împotriva ideii de producție locală de semințe, dar 

încă nu au înțeles pe deplin importanța acesteia. Cu toate astea, Academia de Științe pre-

cum și reprezentanții Ministerului au recunoscut valoarea muncii asociației Zan va Zamin. 

Următorul pas este analiza legislației naționale privind semințele și alinierea acesteia cu 

acordurile internaționale și furnizarea de recomandări, cum ar fi punerea în aplicare a 

Drepturilor Fermierilor. Cheia pentru a avea posibilitatea de a dezvolta acest proces a fost 

dorința de a conecta oamenii, mai curând decât adoptarea unei abordări excesiv de con-
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fruntătoare. Defalcarea silozurilor tradiționale în care oamenii lucrează și recunoașterea 

realizărilor și a obiectivelor comune este o recomandare puternică pentru alte organizații 

care doresc să desfășoare activități similare.

ADI: Rețeaua Dyikan Muras Seed-Savers 
din Kirghizstan

Despre ADI

Agenția de Inițiative de Dezvoltare (ADI) lucrează la pro-

movarea suveranității alimentare, agroecologiei și dezvol-

tării în zonele rurale prin sprijinirea femeilor și a micilor 

antreprenori.

Dyikan Muras – The Seed Guardian Network

Sub dominația sovietică, producția de semințe a avut loc, 

în mare parte, în alte regiuni ale Uniunii, ceea ce înseamnă că producția în Kirghizstan 

aproape că a încetat. Ca consecință, s-au pierdut multe soiuri locale și cunoștințele referi-

toare la cultivarea și  păstrarea acestora. Majoritatea semințelor cumpărate de producătorii 

rurali sunt acum hibride, iar programele de dezvoltare rurală conduse de diferite instituții 

au promovat în continuare distribuirea semințelor hibride. Acest lucru a agravat erodarea 

cunoștințelor tradiționale privind economisirea semințelor, precum și la scăderea rezisten-

ței comunităților rurale la șocurile în furnizarea de semințe nepotrivite, cum ar fi cea ca-

uzată de pandemia de COVID-19. Într-un context în care aproximativ 400 000 de fermieri 

operează parcele mici de aproximativ 3 hectare, dependența de semințele importate repre-

zintă o preocupare majoră a societății.

Ca răspuns, ADI a înființat rețeaua Dyikan Muras (se traduce: moștenirea fermierilor). Ea 

implică aproximativ 250 de fermieri mici, în mare parte femei, în întreținerea unei „trezore-

rii de semințe”. Trezoreria, înființată în 2014, conține acum 26 de tipuri diferite de pomuș-

oare și legume. Rețeaua conține 3 tipuri 

de abonament. Primul este cel al produ-

cătorilor de semințe: cei care au finalizat 

cursurile și acum produc semințe pentru 

trezorerie. În cel din urmă, există mem-

bri non-producători care participă dato-

rită valorilor împărtășite cu obiectivele 

rețelei, inclusiv jurnaliști și consumatori. 

Consumatorii sunt implicați în activități 

precum testarea anuală a gustului la care 

pot vota pentru soiurile lor preferate, ofe-
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rind, de asemenea, fermierilor 

informații despre ceea ce pu-

blicul țintă își dorește să mă-

nânce. Soiurile industriale au 

avut tendința de a se concentra 

mai curând pe capacitatea de a 

supraviețui transportului decât 

pe gust, așa că acesta este un 

element decisiv prin care soiu-

rile tradiționale pot concura.

Soiurile sunt enumerate într-un catalog bine conceput din care fermierii își pot face alege-

rea, iar pachetele de semințe arată, de asemenea, împachetate profesional, în încercarea de 

a concura cu semințele ambalate industrial. Valoarea reală constă însă în concentrarea pe 

producția semințelor de calitate; marketingul este necesar pentru a atrage atenția fermieri-

lor la început, dar în cele din urmă performanța înaltă în câmp este cea care îi va cuceri și va 

conduce la sfărâmarea prejudecăților asociate cu o calitate scăzută a semințelor salvate la 

fermă. ADI are un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Agriculturii prin care își trimite, 

anual, semințele pentru a fi testate în laborator. Doar cele care îndeplinesc cele mai înalte 

standarde intră în trezorerie. Se anunță apoi disponibilitatea și se furnizează catalogul anu-

al, conform căruia fermierii pot depune solicitări. Totul este codificat în funcție de district și 

de factori precum altitudinea și clima, astfel încât oamenii să poată evalua ce este potrivit 

pentru contextul lor. În ultimii trei ani, rețeaua a sprijinit și grădinile școlare prin furnizarea 

de semințe. În mai 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, rețeaua Dyikan Muras a oferit 

semințe gratuit la peste 1140 de fermieri care nu au putut cumpăra semințe de pe piață sau 

care au pierdut răsaduri din cauza grindinei în acea perioadă.

Legislația privind semințele

ADI își folosește, de asemenea, activitatea de trezorerie pentru semințe ca fundație pentru 

implicarea oficialilor în legislația privind semințele. Legislația existentă nu conține nicio for-

mulare care să excludă producția de semințe țărănești, dar nici nu o susține în mod explicit. 

Ei au încercat să introducă amendamente în privința semințelor, dar constată că trebuie 

să introducă mai întâi noțiunea de producție de semințe pentru fermieri, care în prezent 

nu este suficient de recunoscută. Oficialii s-au arătat interesați, dar nici nu vor să riște să 

deranjeze marile companii de semințe. Nici nu au capacitatea sau măcar puterea de a-și 

asuma ei înșiși această muncă, dar sunt încântați să vadă că ADI este activă în acest sens. 

Recunoașterea acestor dinamici și adoptarea unei abordări non-conflictuale a fost cheia 

pentru construirea relațiilor la nivel uman cu reprezentanții guvernului. Evidențierea do-

meniilor unde pot asista, precum și identificarea obiectivelor comune, cum ar fi aprovizio-

narea cetățenilor cu hrană bună, s-a dovedit a fi o strategie de succes în crearea spațiului de 

conștientizare cu privire la probleme precum sistemele semincere țărănești și agroecologia.
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Asigurarea dreptului la 
semințe: cerințe politice
 

După ce am explorat atât provocările legale, cât și cele practice, precum și oportunitățile 

pentru conservarea și dezvoltarea unor sisteme semincere puternice țărănești, este clar că 

încă persistă unele bariere mari. Pe de altă parte, există, de asemenea, oportunități în cadrul 

acordurilor internaționale cu privire la semințe, care consolidează și facilitează mișcările la 

nivel local pentru semințe și suveranitatea alimentară.

Această secțiune stabilește un set de revendicări politice comune care ar promova protecția 

drepturilor țăranilor, inclusiv dreptul la semințe.

Statele ar trebui să se asigure că punerea în aplicare a acordurilor internaționale la care sunt 

parte, nu încalcă cel puțin drepturile țăranilor, așa cum sunt prevăzute în UNDROP prin:

- asigurarea că legile privind proprietatea intelectuală și comercializarea semințelor 

respectă drepturile și realitățile țăranilor.
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- respingerea brevetării organismelor vii și a informațiilor genetice dematerializate.

- respingerea cultivării OMG-urilor pe teritoriile lor pentru a proteja biodiversitatea și 

a preveni contaminarea soiurilor adaptate la nivel local.

- asigurarea faptului că noile tehnici de ameliorare sunt tratate ca OMG-uri, în confor-

mitate cu hotărârea CEJ din 2018.

- asigurarea faptului că acordurile bilaterale de comerț sau de asociere nu includ mă-

suri care încalcă dreptul țăranilor la semințe.

- asigurarea faptului că obiectivele CDB și protocoalele acesteia sunt transpuse în le-

gislația națională și că țăranii sunt recunoscuți din punct de vedere legal în calitate 

de membri ai comunităților locale sau indigene deținătoare de drepturi și sunt con-

sultați într-un mod semnificativ ca parte a procesului respectiv.

Statele ar trebui să își mențină obligațiile de a respecta, proteja și asigura drepturile țăranilor 

la semințe prin:

- introducerea măsurilor de eliminare a tuturor formelor de discriminare a femeilor 

din mediul rural și promovarea dreptului acestora la semințe fără discriminare, în 

conformitate cu prevederile CEDAW.

- ratificarea Tratatului privind plantele și asigurarea faptului că Articolul 9 privind 

drepturile fermierilor este reflectat în legislația națională privind semințele.

- încorporarea prevederilor Articolelor 19 și 20 ale UNDROP în legislația națională pri-

vind semințele.

- recunoașterea importanței autonomiei țăranilor asupra semințelor în susținerea 

dreptului la hrană.

Statele trebuie să sprijine și să promoveze dezvoltarea sistemelor semincere țărănești prin:

- furnizarea de sprijin financiar și politic pentru înființarea de case de semințe rurale 

locale.

- asigurarea finanțării și sprijinului logistic pentru cercetarea și dezvoltarea soiurilor 

locale de semințe de către țărani.

- stabilirea unor dispoziții privind drepturile țăranilor de a produce, folosi, schimba și 

vinde propriile semințe, de exemplu printr-un sistem sui generis, așa cum este per-

mis prin acordul TRIPS.




