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Către,
Deţinătorii de culturi agricole din jud. Sibiu
INFORMARE
Implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine
împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor,
conform legislaţiei în vigoare - Legea 383/2013 actualizată şi Ordinul 45/1991/127/1786/68/15b/1991
al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
Deţinătorii de stupi cât şi deţinătorii de culturi agricole, conform legislaţiei în vigoare (L. nr.
383/2013 cu modificările ulterioare) au următoarele îndatoriri reciproce:
ART. 10
(1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază
de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine şi deţinătorii de culturi.
ART. 13
(1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o
distanţă de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate
în intravilan ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din domeniul
privat aflate în intravilan ori în extravilan.
ART. 15
(1) Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice care
efectuează tratamente chimice la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în
scris, consiliile locale cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea
produsului folosit.
(2) Consiliile locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe, în
scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu
cel puţin 24 de ore înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor
cu substanţe chimice, în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.
(3) În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deţinătorul de suprafeţe agricole şi
silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalităţi la familiile de albine, consiliul local şi
administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a
cauzelor mortalităţii, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul
despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deţinătorii de suprafeţe agricole sau silvice, la
valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care ar fi trebuit obţinută în urma
culesului.
ART. 17
Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi
producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral reprezintă o prioritate pentru consiliile
locale, precum şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.
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ART. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
g) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore
de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice
pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral;
i) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre
stupine la culturile agricole;
k) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2),
precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;
l) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele abilitate.
Ordinul 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Mediului, Asociaţia crescătorilor de Albine – privind unele măsuri pentru protecţia intoxicaţiilor cu
pesticide

- tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole, plantaţiilor pomicole şi a pădurilor se vor desfăşura
în perioadele de timp cât mai scurte care nu vor depăşi 7 zile consecutive pentru o cultură agricolă sau
un trup de pădure, vor fi anunţate apicultorilor astfel încât aceştia să poată proteja familiile de albine
prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în intervale de timp cât timp mai redus cu putinţă conform
tabelului nr.1;
- tratamentele fitosanitare cu pesticide la culturile agricole, plantaţii pomicole şi silvice se vor face
numai pe baza avertizărilor scrise, emise de oficiul fitosanitar şi unităţile silvice;
- să administreze produse de protecţie a plantelor numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra
culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire;
- este interzisă aplicarea pesticidelor cu excepţia celor atestate prin menţiunea că nu sunt toxice pentru
albine, asupra culturilor entomofile, pomilor fructiferi, sau principalelor specii forestiere melifere
(salcâm, tei) aflate în faza de înflorire, precum şi a arborilor forestieri de aliniament aflaţi în perioade
critice (Tabel nr.2);
UNITĂŢILE AGRICOLE, SILVICE PRECUM ŞI CELELALTE UNITĂŢI care execută sau beneficiază de
tratamente fitosanitare cu pesticide sunt obligate:
- să înştiinţeze în scris sau prin nota telefonică cu cel puţin 7 zile înainte de începerea tratamentului consiliile
locale, comunale, orăşeneşti sau municipale şi primarii, 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;
PERSOANE FIZICE
- persoanele fizice utilizează numai produse omologate, clasificate Xn şi Xi numai pentru scopuri personale;
- sa cosească sau să smulgă buruienile înflorite din gradină sau livada supusă tratamentului înainte de începerea
acestuia;
- să anunţe primăria de aplicarea tratamentului, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea acestuia în vederea
avertizări tuturor apicultorilor care au stupinele situate pe o rază de 3 km de locul unde se efectuează tratamentul.
CONSILIILE LOCALE, COMUNALE, ORĂŞENEŞTI SAU MUNICIPALE ŞI PRIMĂRII
- vor lua măsuri pentru anunţarea în scris, cu cel puţin 5 zile înainte, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a
tuturor deţinătorilor de stupine situate în raza teritoriala a localităţii, precum şi circumscripţia sanitară veterinară,
despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tratamentele cu pesticide. ......
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Tabel cuprinzând intervalele de timp necesare pentru îndepărtarea sau închiderea stupilor în funcţie de natura
pesticidului folosit

Tabel nr. 1
PERIOADA
(ORE)
ÎNDEPARTARE
ALBINE
24 ore
48 ore

NR.
CRT.

GRUPA

1.

ERBICIDE

2.

FUNGICIDE

24 ore

72 ore

dimetoat

3.

INSECTICIDE
Insecticide
organo fosforice
Piretroizi

48 ore

deltametrin
cipermetrin

SUBSTANŢA ACTIVĂ
diquat*
acid 2,4 D
captan
mancozeb
tiuram
sulf
oxiclorură de cupru
sulfat de cupru
hidroxid de cupru
tiofanat metil

Tabel
cuprinzând principalele specii melifere agricole şi silvice ale căror tratamente fitosanitare pot determina
intoxicarea albinelor melifere
Tabel nr.2
DENUMIREA SPECIEI MELIFERE
PERIOADA DE ÎNFLORIRE
Salcia căprească (Salix caprea)
III-IV
Salcia albă (Saliyx alba)
III-IV
Arţar amerrican (Acer negundo)
III-IV
Arţar american (Acer tataricum)
IV-V
Pomi fructiferi
IV-V
Rapiţa (Brassica napus oleifera)
IV-V
Muştar alb (Sinapsis alba)
V
Salcâm alb (Robinia pseudocacia)
V
Măzăriche (Vicia sp.)
V-VII
Facelia (Phacelia tanacetifolia)
V-X
Lucernă (Medicago sativa)
V-X
Coriandru (Coriandrum sativa)
V-X
Trifoi (Trifolium sp.)
VI
Sparceta (Onobrychius viceaefolia)
VI-VIII
Pepene galben (Cucumis mella)
VI-VIII
Pepene verde (Citrullus colocyntis)
VI-VIII
Dovleac (Cucurbita sp.)
VI-IX
Oţetarul fals (cenuşerul) (Atlanthus altissima)
VI-VII

Coordonator Oficiul Fitosanitar
Elena STANCU
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Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

