Banca de Gene - Acord de Transfer al Materialului Genetic
Părţile acordului,
Considerând că problematica legată de colectarea, caracterizarea, conservarea şi
utilizarea resurselor genetice vegetale, poate fi eficient adresată doar printr-o
colaborare şi o coordonare susţinute şi coerente la nivel naţional;
Convinşi că diversitatea varietăţilor tradiţionale relevante pentru agricultură şi
alimentaţie reprezintă o componentă vitală a patrimoniului natural şi cultural românesc
având importanţă majoră, aproape, pentru fiecare aspect al vieţii umane, conferind
sistemelor naturale şi sociale abilitatea de a se adapta schimbărilor în general şi, în
special, celor de natură climatică, cu care ne confruntăm în prezent;
Notând că strategia Comunităţii Europene referitoare la conservarea şi utilizarea
sustenabilă a biodiversităţii vegetale, în concordanţă cu Tratatul Internaţional de
Resurse Genetice Vegetale pentru Agricultură şi Alimentaţie şi Convenţia pentru
Diversitate Biologică, recunoaşte şi afirmă rolul esenţial al varietăţilor locale în
asigurarea securităţii alimentare a comunităţilor rurale, clamând necesitatea îmbinării
celor două abordări de conservare, ex situ şi in situ/on-farm;
Alarmaţi de continua eroziune genetică a acestor resurse;
Partenerii prezentului Acord convin asupra celor de mai jos:
Obiective
1. Reintroducerea în cultură a varietăţilor tradiţionale din România prin
facilitarea accesului fermierilor/cultivatorilor la sursele de material
genetic existente în colecţia Băncii.
2. Promovarea conservării in situ/on-farm şi utilizarea durabilă a varietăţilor
locale.
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3. Creşterea diversităţii intra şi inter-specifice a colecţiilor conservate în
Banca de Gene.
4. Conştientizarea opiniei publice cu privire la importanţa fondului de
material genetic conservat în colecţiile Băncii.
Scop
Acest Acord se referă la varietăţile tradiţionale ale plantelor de cultură,
neacoperind celelalte tipuri de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi
agricultură (soiuri, hibrizi, linii de ameliorare, stocuri genetice speciale).
Drepturile şi obligaţiile furnizorului
1. Să faciliteze accesul la varietăţile tradiţionale conservate în colecţiile
sale.
2. Să expedieze gratuit seminţele în termenul specificat în documentul cu
informaţii generale.
3. Să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile publice referitoare la
materialul furnizat (număr de intrare, denumirea probei, originea probei judeţ şi localitate).
4. Să asigure consultanţă şi să ofere informaţii de specialitate privind
tehnologiile de cultură şi de obţinere a seminţelor.
5. Să promoveze sau sprijine, după caz, efortul fermierilor/cultivatorilor
pentru gestionarea şi conservarea în ferme/gospodării individuale a
resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.
6. Să faciliteze extinderea utilizării în cultură a varietăţilor locale prin
afişarea numelor şi localităţilor de origine ale persoanelor cărora li s-a
oferit material genetic din colecţiile Băncii şi care pot deveni, la rândul
lor, furnizori de seminţe şi informaţii.
7. Să facă publice persoanele care contribuie cu material genetic la
colecţiile Băncii, prin postarea periodică pe site-ul propriu a numelor
acestora, cu menţionarea speciilor şi a numărului de varietăţi furnizate.
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Drepturile şi obligaţiile beneficiarului de material genetic
1. Să primească asistenţă tehnică de specialitate privind tehnologiile de
cultură şi de obţinere a seminţelor.
2. Să multiplice, să facă schimb de material genetic la nivel local sau zonal
precum şi să distribuie, în mod gratuit, material de reproducere
(seminţe).
3. Să valorifice produsele obţinute pe baza cultivării formelor tradiţionale.
4. Să-şi asume responsabilitatea păstrării în fermă /în grădină a uneia sau
a mai multor varietăţi tradiţionale, cu respectarea tehnologiilor specifice
de producere a seminţei.
5. Să

respecte

legislaţia

naţională

privitoare

la

producerea

şi

comercializarea seminţelor (Legea 266/2002, privind producerea,
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor
şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de
plante. Legea nr. 266/2002 republicată 2011).
6. Să

respecte

legislaţia

naţională

privitoare

la

producerea

şi

comercializarea seminţelor aparţinând varietăţilor tradiţionale (ORDIN
nr. 123 din 25 mai 2010, privind stabilirea anumitor derogări pentru
acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate,
în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate
de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă
pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în
condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor
populaţii locale şi soiuri; ORDIN NR. 335 din 29 mai 2009, privind
aprobarea unor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a
soiurilor de plante agricole ameninţate de eroziunea genetică adaptate
natural la condiţiile locale şi regionale şi pentru comercializarea
seminţelor şi cartofului pentru sămânţă ale acestor populaţii locale şi
soiuri).
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7. Să nu revendice drepturi de proprietate asupra materialului, a părţilor
sau componentelor genetice ale acestuia sau a informaţiilor legate de el,
precum şi alte drepturi care ar putea limita accesul la resursele genetice
vegetale primite de la Banca de Gene.
8. Să solicite ca prevederile prezentului Acord să se aplice transferului
resurselor genetice vegetale către o altă persoană sau entitate, ca şi
tuturor transferurilor ulterioare a acestor surse de material genetic.
9. Să contribuie la îmbogăţirea colecţiilor Băncii de Gene prin colectarea şi
expedierea către Bancă a unor varietăţi tradiţionale locale.
NOTĂ
Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava nu garantează identitatea şi
integritatea materialului expediat sau exactitatea informaţiilor care însoţesc probele.
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