
Studiu AMSEM 
Studiul privind exercitarea drepturilor amelioratorilor pentru soiurile 

protejate si crearea sistemului de colectare a redeventelor 

Toate drepturile de utilizare, numai cu acordul scris AMSEM

Termeni utilizati:

Ameliorator  - persoana care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi sau 
persoana care este angajatorul acelei persoane; posesorul de brevet pentru soi, sau 
titular, sau proprietar al soiului protejat, sau succesorul in drepturi al titularului;
CPVR - Community Plant Variety Rights- Dreptul Comunitar asupra Soiului de 
Plante- Certificat acordat de Oficiul Comunitar al Drepturilor Soiurilor de Plante – 
CPVO,  pentru  soiurile  calificate  pentru  a  fi  protejate  pe  baza  testelor  DUS 
( distinctivitate, uniformitate, stabilitate) efectuate la nivel Comunitar, care trebuie 
respectat pe tot teritoriul UE;
Durata brevetului – durata brevetului de soi este aceeasi cu durata de protectie 
daca se platesc taxele anuale de mentinere in vigoare a brevetului pentru soi;
Durata protectiei – este de 30 ani pentru fructe, vita de vie si cartof si de 25 ani 
pentru celelalte specii, atat in Romania cat si in celelalte state ale UE;
Fermier – orice cultivator al unui soi protejat: producator de seminte dintr-un soi 
protejat, producator care foloseste samanta certificata sau samanta de ferma FSS 
provenita  de  la  un  soi  protejat;  (fermierul  poate  fi  inregistrat  sau  neinregistrat 
pentru producerea de seminte sau pentru orice alta activitate agricola);
Folosirea in scop privat – exemplu: pentru hrana animalelor din ferma proprie, 
pentru hrana familiei, fara dreptul de comercializare sau schimb cu alte ferme;
FSS – Farm Saved Seed- Samanta de ferma, provenita de la un soi protejat prin 
brevet,  cultivat  de  acel  fermier,  pe  care  o  foloseste  pentru  insamantare  pentru 
recolta anului (anilor) urmator;
IP  -  Intellectual Property – Proprietate intelectuala;
“Micul  fermier”-  (conform Regulament  2100/94/CE)  fermierii  care  cultiva o 
suprafata pe care se produce echivalentul unei productii sub 92 tone de cereale si 
care  pot  folosi  seminta  de  ferma  FSS  pentru  care  plateste  o  remuneratie 
echivalenta, in principiu, de 50% din valoarea unei taxe de licenta platita pentru un 
soi protejat cultivat de fermier ( legislatia nationala nu defineste notiunea de “mic 
fermier”) ;
PBRs  – Plant Breeder Rights- Drepturile amelioratorului asupra soiului protejat 
prin brevet pentru soi sau un titlu echivalent;
Privilegiul  fermierului –  folosirea  semintei  de  ferma-FSS,  fara  autorizatia 
titularului de brevet pentru soi sau a altui titlu echivalent su conditia platii unei 



remuneratii care reprezinta ca valoare, in principiu, 50% din valoarea unei taxe de 
licenta platita pentru un soi protejat cultivat de fermier;
Redevenţa –  drepturile  banesti  cuvenite  pentru  pentru  exploatarea  soiurilor 
protejate prin brevet pentru soi sau un alt titlu de protectie echivalent existent la 
nivel  european  sau  national  (  de  ex.  Certificatul  comunitar  pentru  soi  CPVR 
(Community Plant Variety Rights) ;
Remuneraţie –  plata  echitabila  pe  care  trebuie  sa  o  achite  fermierii  pentru 
folosirea semintei de ferma-FSS, fara autorizatia amelioratorului, pentru cultivarea 
pe terenurile proprii, in scop necomercial, pentru uz propriu a soiurilor protejate 
din speciile din anexa la Legea 255/1998, republicata in 2007; 
Soi  protejat –  soiul  nou  caruia,  in  urma  examinarii  indeplinirii  criteriilor  de 
brevetare, i s-a acordat un brevet pentru soi in Romania sau un alt titlu de protectie 
echivalent valabil pe teritoriul unui stat membru UE sau UPOV;
Soi  protejat  la  nivel  national –  soi  protejat  pe  baza  Legii  255/1998  privind 
protectia noilor soiuri de plante, republicata in 2007, care confera protectie soiului 
respectiv (numai) pe teritoriul Romaniei;
Soi protejat la nivel UE – soi protejat pe baza Regulamentului  2001/1994/CE 
prin  care  soiul  este  protejat  la  Oficiul  Comunitar  pentru  Protectia  Soiurilor  –
CPVO, pe intreg teritoriul Uniunii Europene; 
Soi  inregistrat  in  catalogul  RO –  soi  care  in  urma  examinarii  indeplinirii 
criteriilor de inregistrare (DUS sau, pentru anumite specii si VCU) pentru a putea 
fi comercializat in Romania si in celelalte state membre UE- soiul poate sa nu fie 
protejat;
Soi  inregistrat  in  Cataloagele  CE –  soiurile  inregistrate  pentru 
comercializare in statele membre se inregistreaza automat si in Cataloagele 
CE la speciile la care se constituie astfel de cataloage;
Taxe brevetare – taxele care se platesc la organizatia abilitata prin lege pentru 
inregistrarea si examinarea cererii de brevet;
Taxe anuale – taxele de mentinere in vigoare a brevetului pentru soi ;
Taxe de licenta – taxe care se platesc de cel ce primeste autorizatie din partea 
amelioratorului, titular de brevet, sa inmulteasca si/sau sa cultive soiul protejat;
TRIPS -  Trade-Related  aspects  of  Intellectual  Property  Rights-  Aspecte  ale 
Drepturilor de Proprietate Intelectuala in relatie cu comertul;
UPOV  -  International  Union  for  the  Protection  of  New  Varieties  of  Plants- 
Uniunea Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante; 
WTO - World Trade Organization- Organizatia Mondiala a Comertului;










































