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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 culturi agricole cât şi deţinătorii de stupi, conform legislaţiei în vigoare (L. nr.
383/2013 cu modificările ulterioare) au următoarele îndatoriri comune:
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 (Tabel 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;
- să 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 cu intervalele de timp necesare pentru îndepărtarea sau închiderea stupilor în funcţie de natura produsului
de protecţie a plantelor folosit
Tabel nr. 1

NR.
CRT

1.

GRUPA

ERBICIDE

PERIOADA
(ORE)
ÎNDEPĂ
RTARE
ALBINE
24 ore

48 ore

SUBSTANŢA
ACTIVĂ

Diquat*

Acid 2,4 D

Captan

Mancozeb

Sulf
2.

FUNGICIDE

24 ore
Tiuram
Ziram
- Oxiclorură
de cupru,
- Cupru, sulfat
de cupru,
- Hidroxid de
cupru

Tiofanat metil
INSECTICIDE Carbamice
INSECTICIDE
Organo-fosforice

Denumire comercială a produsului de protecţie a plantelor

Reglone Forte**, Dessicash 20 SL (Diqua 200 SL)**, Mission**.
2,4 D 660SL, Amino 600 SL, Ceredin Super 40 SL, Damine,
Dicopur D = Prodate Redox, Dicopur Top 464 SL = Ceredin
Forte 464 SL, Dicoteron 60 SL, DMA 6, DMA Extra 600SL,
Esteron Extra 600 EC, Estet = Amino Gold, Hussar Activ OD,
Kyleo, Prodate 2,4 D, SDMA Super, Buctril Universal, Mustang
= Vector, Turbo Flo.
Captadin 50 PU, Captan 80 WDG = Caiman, Flint Plus 64 WG,
Merpan 48 SC, Mrpan 50 WP, Merpan 80WG = Captadin 80
WDG, Scab 80 WG = Caption 80WG…
Cymco 72 WP=Profilex, Dithane M 45, Dithane Neotec 75 WG,
Efmanzeb80 WP, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP
= Mancosol 80 WP, Manzate 75 DF, Maximate 725 WG,
Maximate 725 WP = Combi Duo, Novozir MN 80, Valbon, Valis
M = Emendo M, Manzate, Winner M 80, Armetil M = Manoxim
Mix, Fantic M, Galben M, Pergato MZ = Gett, Acrobat MZ 69
WG, Alfil Duplo…
Pol-Sulphur 80WG, Sulfavit 80 PU, Sulfavit 95 PP, Sulfolac
80WG, Sulfomat 80 PU, Sulfomat 93 P, Sulphur 80WG, Thiovit
Jet 80 WDG, Polisulfura de calciu Tip M.I.F., Kumulus FD,
Microthiol Special, Mystic Combi.
Royal Flo 42 S
Korit 420FS
Alcupral 50 PU, Blue Shield 50WP, Boillie Bordelaise WG,
Champ 77 WG = Coopermax, Copac, Cupertine Super, Cuproxat
Flowable = Kupferol, Curenox 50, Funguran OH 300 SC,
Funguran OH50 WP, Kupfer Fusilan WG, Maniflow, Manoxin
C50 PU, Manoxin M 60 PU, Triumf 40 WG, Vitra 50 WP, Zeamă
bordeleză, Armetil Cobre = Manoxim Combi, Galben R 433 Blu,
Melody Compact 49 WG, Molovin, Pergado C, Ridomil Gold
Plus 42,5 WP, Zetanil Blu.
Bisild Top 370 FS, Duett Ultra**, Topsin 500 SC, Topsin 70
WDG, Topsin Al 70 PU, Topsin M 500SC, Topsin M 70.

72 ore

Oxamil

Vydate 10G *, Vydate 10L *.

48 ore

Malation
Dimetoat
Fosmet

Fyfanon 440 EW
Novadim Progres = Sinotratox 400EC
Imidan 50WP

72 ore

-Deltametrin,
Alfametrin 10 EC = Afladone 10EC, Bellem 0,8MG = Picador
-Cipermetrin, - 0,8MG, Corocid Forte, Corocid Super, Cyclone, Cylotrin 60 CS,
-LambdaCyperquard 25 EC = Catapult, Decis 25 WG, Decis Expert 100
cihalotrin,
EC, DelCaps 0,50 CS, = Deltop 0,50 CS, Ercole, Fastac 10 EC,
3.
- Alfa
Fastac Activ, Faster 10CE, Forza, Fury 10 EC, Kaiso Sorbie 5 EG
cipermetrin, = Lamdex NCO, Karate Zeon = Ninja, Karis 10 CS = Laidir 10
INSECTICIDE
- Zeta
CS, K Obiol 25 EC, Lamdex 5 EC=Faster Gold 50EC, Mavrik
48 ore
Piretroizi
cipermetrin, 2F, Nurelle D 50/500EC, Patrol 2,5 WG, Plinto 2,5 EC = Alfasure
- Tau
2,5 EC, Poleci = Deca 2,5 EC, Sherpa 100EW, Signal 300 ES,
fluvalerate,
Vantex 60 CS, Zebra, Ampligo, Confidor Energy, Daskor 440,
- Esfenvalerat, Eforia 0,45 ZC, Proteus OD 110, Pyrinex Quik…
- Gama
cihalotrin
NOTĂ: * Produse de protecţie a plantelor din grupa de toxicitate T+
** Produse de protecţie a plantelor din grupa de toxicitate T
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Tabel
cuprinzând principalele specii melifere agricole şi silvice ale căror tratamente fitosanitare pot determina
intoxicarea albinelor melifere
Tabel nr.2

DENUMIREA SPECIEI MELIFERE
Salcia căprească (Salix caprea)
Salcia albă (Saliyx alba)
Arţar american (Acer negundo)
Arţar amerrican (Acer tataricum)
Pomi fructiferi
Rapiţa (Brassica napus oleifera)
Muştar alb (Sinapsis alba)
Salcâm alb (Robinia pseudocacia)
Măzăriche (Vicia sp.)
Facelia (Phacelia tanacetifolia)
Lucernă (Medicago sativa)
Coriandru (Coriandrum sativa)
Trifoi (Trifolium sp.)
Sparceta (Onobrychius viceaefolia)
Pepene galben (Cucumis mella)
Pepene verde (Colocyntis citrullus)
Dovleac (Cucurbita sp.)
Oţetarul fals (Aflanthus altissima)
Tei (Tilia spp)
Sulfina albă (Melilotus albus)
Floarea-soarelui (Helianthus annuus)

PERIOADA DE ÎNFLORIRE
III-IV
III-IV
III-IV
IV-V
IV-V
IV-V
V
V
V-VII
V-X
V-X
V-X
VI
VI-VIII
VI-VIII
VI-VIII
VI-IX
VI-VII
VI-VII
VII-IX
VI

- Pentru mai multe informaţii în ceea ce priveşte protecţia familiilor de albine vizitati sitte-ul
http://www.icdapicultura.ro/extensie/publicatii/ghid_de_bune_practici_fermieriapicultorieditia_1.html– Ghid de bune
practici pentru fermieri şi apicultori, Ediţia I – 2018 şi - Cod de bune practici în relaţia dintre fermieri şi apicultori.
Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor
respecta:
- Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie
Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România;
- Legea nr. 383/2003 a apiculturii;
- Protocol de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia
Crescătorilor de Albine din România;
- Protocol de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Federaţia
Asociaţiilor Apicole din România (ROMAPIS).

Coordonator Oficiul Fitosanitar
Elena STANCU

Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR
Ref. sup. Ituş NICOLAU
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