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Nr. 487  din 8 aprilie 2020 

Catre Primaria Comunei 

______________________________ 

 

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi 

Alimentaţiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al 

Ministerul Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţia 

Locală şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania nr. 127/1991, privind 

unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu 

pesticide precum şi a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii, vă comunicăm obligaţiile ce 

revin celor implicaţi în această acţiune 

Producătorii agricoli care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu 

pesticide au următoarele obligaţii: 

– să înştiinţeze, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului 

consiliile locale, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, 

precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste 

suprafeţe conţinând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii şi durata 

tratamentului ; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia ; metoda de 

aplicare şi mijlocul cu care se execută ; 



– să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai 

asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul 

de înflorire sau pentru situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de 

protecţia plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare 

(albine şi bondari); 

– o mare atenţie trebuie să acorde şi fermierii care seamănă seminţe pentru 

culturile de primăvară tratate cu produse de protecţie a plantelor din grupa 

neonicotinoidelor, în acest sens fermierii având şi obligaţia de a semnaliza cu 

plăcuţe de avertizare parcelele respective. 

 

Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic, cu cel puţin 

24 ore înainte, a tuturor apiculturilor care au vatră de stupină staţionară/ 

permanentă sau temporară/pastorală situate în raza teritorială a localităţii, precum 

şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu 

care se execută tratamentele cu insecticide. 

Obligaţiile apicultorilor 

– să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială 

se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, 

numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de stupi asigurâmd 

evidenţa acestora, dar şi protecţia famillilor de albine împotriva tratamentelor 

fitosanitare ; 

– să închidă sau să îndepărteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse 

tratamentului, familiile de albine atunci când au fost înştiinţaţi. Intervalul de timp 



în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepartate, poate fi de 

48 ore la erbicide şi insecticide, 24 ore la fungicide şi acaricide. 

– să sesiseze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară in cazul producerii 

intoxicaţiilor la familiile de albine. 

Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru 

apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral trebuie 

să reprezinte o prioritate atât pentru consiliile locale cât şi pentru administratorii 

terenurilor agricole sau silvice. 

 

Oficiul Fitosanitar Neamt 

* Suporta inbunatatiri daca este cazul la neonicotinoide. 

 





COD  DE BUNE PRACTICI ÎN RELAȚIA 

DINTRE FERMIERI ȘI APICULTORI



SCOP

 prezența albinelor în culturile agricole este absolut necesară pentru

apicultor, fermier și natură;

 crearea unui cadru de lucru între apicultori și agricultori în vederea

minimalizării pagubelor înregistrate în sectorul apicol urmare a

aplicării tratamentelor fitosanitare;

 realizarea unor producții mai mari la toate culturile agricole

polenizate de către albine și respectarea condițiilor de mediu.



OBIECTIVE

 valorificarea cu eficiență maximă a tuturor culesurilor, indiferent că este
vorba de livezi, perdele forestiere, pădurii sau culturi agricole și
creșterea producțiilor apicole (miere, polen, ceara, propolis, etc);

 reducerea pierderilor în apicultură ca urmare a utilizării produselor de
protecție a plantelor folosite în tratamentele din livezi, perdele
forestiere, păduri sau culturi agricole, precum și a tratamentelor care
se aplică semințelor destinate înființării culturilor agricole cu caracter
entomofil;

 evitarea contaminării produselor apicole cu substanțe provenite din
produsele de protecție a plantelor;

 creșterea producției agricole la culturile care sunt polenizate de către
albine;

 păstrarea echilibrului între utilizarea produselor de protecție a plantelor
și mediu, precum și protejarea familiilor de albine.



OBLIGAȚIILE APICULTORILOR- persoane fizice și juridice

 va amplasa stupina la locul dinainte stabilit de comun acord cu
fermierul, în caz contrar necontestând în niciun fel decizia
fermierului de a îl evacua din fermă în termen de 24 de ore, pentru
a nu perturba activitatea fermei și a celorlalte stupine;

 după ce apicultorul a fost anunțat, în scris/telefonic/SMS/email
despre efectuarea tratamentului, este responsabilitatea acestuia de
a ține legătura permanent cu producătorii agricoli sau cu
reprezentanții celor care dețin culturi, situate în vecinătatea vetrei
stupinei, la o distanță de până la 3 km, pentru a evita pierderile de
albine pe perioada tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
atât la culturile melifere din vatra stupinei cât și la celelalte culturi
din vecinătate;



OBLIGAȚIILE APICULTORILOR- persoane fizice și juridice

 va îndepărta stupii într-un interval de maxim 2 zile după încheierea
perioadei de polenizare (terminarea înfloritului), dacă condițiile meteo
și starea drumului permit acest lucru cu, excepția situației în care are
acordul expres al fermierului de a rămâne peste acest termen;

 se va deplasa pe drumurile din fermă cu o viteza adecvata condițiilor
specifice, conform legislației în vigoare;

 nu va folosi focul deschis în activitățile curente, punând in pericol
solele cu culturi agricole sau miriștile;

 afumătoarele sau orice alte dispozitive care implică folosirea focului
se vor dezafecta și se vor depozita în siguranță după utilizare.

 nu va depozita deșeuri, de niciun fel, pe teritoriul fermei, iar la
plecare va curăța vatra stupinei.



OBLIGAȚIILE APICULTORILOR- persoane fizice și juridice

 să anunțe în scris, în maxim 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină,

producătorii agricoli, inclusiv consiliul local/primăria, despre locul de

amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine,

precum şi datele de contact pentru a putea fi înştiinţat la timp în cazul

aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole;

 apicultorii sunt obligaţi să respecte distanţa dintre stupine de minimum

100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile

agricole și să nu amplaseze stupina pe direcția de zbor a albinelor

aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi

sursa de cules;

 să sesizeze imediat în scris medicul veterinar de libera practică

concesionar pe raza căreia este amplasată stupina atunci când a

indentificat o stare de boală la familiile de albine pe care le deține;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru 

protecția plantelor

La planificarea și organizarea producției agricole va ține cont de

următoarele aspecte:

 la înființarea culturilor agricole melifere fermierul va asigura o suprafață

liberă destinată amplasării familiilor de albine ținând cont de încărcătura

optimă de familii/ha. Responsabilitatea respectării prevederilor legale

privind distanțele locului special prevăzut pentru vatra temporară față de

drumuri și vecinătăți cade în sarcina fermierului.

 în luarea oricărei decizii referitoare la controlul dăunătorilor fermierul va

respecta recomandările cuprinse în buletinele de avertizare emise de

oficiile fitosanitare județene care au la bază observații în câmp, sondaje,

precum și sisteme de prognoză, avertizare și diagnoză timpurie.



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru 

protecția plantelor

La semănat se recomandă:

 verificarea obligatorie a bunei stări de funcționare a semănătorii înainte de

începerea lucrării;

 respectarea regulilor privind condițiile de manipulare a semințelor tratate;

 utilizarea obligatorie a dispozitivelor de tip deflector pentru reducerea

emisiilor de praf rezultate în timpul semănatului la toate culturile tratate

cu produse pentru protecție a plantelor, cu atenție deosebită la culturile de

porumb și floarea soarelui;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează  produse pentru 

protecția plantelor

După semănat și în timpul vegetației se recomandă:

 tratamentele asupra culturilor agricole și a plantațiilor pomicole se vor

desfășura în perioade de timp cât mai scurte care nu vor putea depăși 7

zile consecutive pentru o cultură și vor fi anunțate apicultorilor pentru

protejarea familiilor de albine prin închiderea sau îndepărtarea stupilor

din zonă;

 tratamentele fitosanitare cu produse de protecție a plantelor la culturile

agricole și pomicole aflate în faza de înflorire se vor executa numai cu

produse care nu sunt toxice pentru albine;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează  produse pentru 

protecția plantelor

 la tratamentele realizate cu mijloace terestre și manuale în locații situate

la mai puțin de 1 km distanță față de pădurile formate din specii melifere,

livezi și culturi agricole entomofile aflate în faza de înflorire, se pot aplica

doar produse de protecție a plantelor care nu sunt toxice pentru albine.

Aceleași produse de protecție a plantelor care nu sunt toxice pentru albine

se vor folosi și atunci când tratamentele se execută cu avionul în locații

amplasate la mai puțin de 3 km distanță;

 în mod excepțional, în caz de atac masiv al dăunătorilor care produc pagube

deosebit de mari culturilor agricole, plantațiilor pomicole și pădurilor, se

pot executa tratamente cu produse de protecția plantelor și în perioada de

înflorire, dar numai după aprobarea obținută pentru fiecare cultură,

plantație pomicolă sau trup de pădure, de la oficiile fitosanitare județene și

agențiile județene de protecția mediului;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează  produse pentru 

protecția plantelor

 a se respecta în totalitate prevederile Ghidului pentru utilizarea în

siguranță a produselor de protecție a plantelor elaborat de Autoritatea

Națională Fitosanitară;

 a nu se lăsa sau distruge pe câmp ambalajele goale de la semințele

tratate și a nu se reutiliza în alte scopuri; acestea vor fi eliminate

conform normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase;

 pentru protecția albinelor, păsărilor, animalelor, semințele risipite la

capătul parcelei se încorporează în sol, se acoperă cu pământ;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru protecția 

plantelor

 a nu se spăla utilajele folosite pentru efectuarea tratamentelor fiotsanitare în

zone cu ape de suprafață sau în apropierea fântânilor, eliminându-se

posibilitatea de băltire a apei reziduale;

 a nu se elimina deșeurile și resturile de ambalaje de produse de protecție a

plantelor în șanțuri, canale, ape sau pe terenuri agricole; deșeurile de

ambalaje de produse de protecția plantelor, decontaminate prin triplă clătire,

vor fi colectate gratuit prin programul SCAPA, iar gestionarea efluenților

fitosanitari se poate realiza utilizând sistemele special concepute în acest sens

(de tip Phytobac4 sau Heliosec5);



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru protecția 

plantelor

 a nu se proceda în nicio împrejurare la distrugerea ambalajelor și a

resturilor acestora direct pe câmp prin ardere sau îngropare.

 să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de către

Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor

(CNOPPP) și care se regăsesc în baza de date Pest-Expert, ce poate fi

accesată pe site-ul madr, la secțiunea fitosanitar;

 se va evita stropirea vegetației sălbatice înflorită;

 evitarea depășirii limitelor suprafeței culturii supusă tratamentului și

ocolirea cu strictețe a zonelor unde sunt amplasate vetre de stupine. A se

evita stropirea directă sau indirectă a stupilor amplasați la cules;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru 

protecția plantelor

 pe parcelele cultivate cu seminţe tratate cu produse de protecţie a

plantelor formulate pe baza de imidacloprid, clotianidin şi tiametoxam

pentru care se acordă autorizaţie temporară de utilizare, și anume la

culturile de porumb, floarea soarelui, rapiță, să marcheze aceste

parcele cu plăcuţe de avertizare pe care se va înscrie denumirea

produsului de protecţie a plantelor utilizat şi cultura – (ex. PORUMB

tratat cu PONCHO 600 FS);

 să completeze la zi Registru de evidenţă a tratamentelor cu produse de

protecţie a plantelor conform art.67 (anexa 1) din Regulamentul (CE)

nr.1107/2009;



Obligațiile proprietarilor/utilizatorilor de teren agricol –

persoane fizice sau juridice care utilizează produse pentru 

protecția plantelor

 agricultorii (fermierii/producătorii agricoli) care execută tratamente

fitosanitare la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sunt obligaţi

să anunţe în scris, consiliile locale/primăriile cu cel puţin 48 de ore

înainte de efectuarea tratamentului, precum şi informaţii despre:

locul unde se aplică tratamentul, data începerii şi durata

tratamentului, denumirea produsului utilizat şi remanenţa

acestuia, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli) şi

mijlocul cu care se execută (maşina tratată, purtată, aparat

carosabil, portabil).


