
Agenda întâlnirii Grupului de Lucru pentru Dreptul la Semințe
- 23-25 iulie 2021 -

Vineri, 23 iulie

- Sosirea și cazarea participanților

19:30 Cină cu membrii prezenți

Sâmbătă, 24 iulie

08:30 – 09:30 Sosirea participanților din Buzău în Dâmbroca și 
aplicarea testelor rapide antigen (unde este cazul)

09:30 – 10:30 Bun venit și introducere
 cuvânt de bun venit din partea Eco Ruralis
 tur de prezentare a membrilor 
 introducerea scopului și agendei întâlnirii

10:30 – 11:15 Distribuția anuală gratuită de semințe țărănești 
 prezentarea raportului campaniei de distribuție din ultimii 2 ani din România și 

Republica Moldova

11:15 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:00 Planificarea următoarei distribuții de semințe țărănești - 2022
 producători disponibili, soiuri de semințe, subiecte pe care dorim să le 

promovăm

13:00 – 14:30 Pauză de masă

14:30 – 16:00   Case de semințe țărănești
 cum se organizează o casă de semințe, ce rol are, ce membri doresc să își 

amenajeze case de semințe în gospodării?

16:00 – 16:15 Pauză de cafea

16:15 – 17:30 Vânzarea de semințe țărănești
 legislația actuala – prevederi, obstacole, posibilități
 fiscalitatea unei mici inițiative de vânzare de semințe
 sfaturi pentru un țăran / o țărancă ce produce semințe pentru vânzare, la 

început de drum, din partea membrilor cu experiență

17:30 - 18:30 Munca politică a asociației pentru Dreptul la Semințe 



 prezentarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și 
împărțirea corectă a beneficiilor;  

 prezentare și discuție despre cele mai recente evoluții privind legislația 
comercializării semințelor și a autorizării Organismelor Modificate Genetic

 calendar de activități

18:30 - 19:30 Cină
          (împreună cu membri, aliați, parteneri)

19:30 – 21:00 Seară deschisă cu comunitatea locală / Târg de informații și schimb 
de semințe 

Duminică, 25 iulie

08:30 – 09:30 Sosirea participanților și aliaților din Buzău în Dâmbroca și aplicarea 
testelor rapide antigen (unde este cazul)

09:30 – 12:00     Cum colaborăm pentru avansarea Dreptului la Semințe
 discuție generală cu aliații despre acțiuni și poziții comune și planificare de 

activități
 discuție despre implementarea protcolului de la Nagoya in România; definirea si 

rolul comunităților locale și a cunoștințelor tradiționale
 obstacolele legislației naționale de producție și comercializare a semințelor, 

pentru țărani și semințele țărănesti

11:00 – 13:30 Vizită în grădina fam. Zămoiu și la Casa de Semințe

14:00 – 15:30        Vizită în grădina fam. Suliman

Prânzul va fi oferit sub formă de sandvișuri la pachet


