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Aspecte juridice în aplicarea Legii
Apiculturii Nr. 70 din 30.03.2006 și
gestionarea stupinei
Apicultorul trebuie sa indeplineasca urmatoarela
cerinte:
 detinerea pasaportului stupinei si autorizatiei de functionare –
eliberata de directia ANSA teritoriala;
 apartinenta la o asociatie de profil – de dorit la asociatia
teritoriala;
 declararea anuala pina la 31 decembrie a fiecarui an - catre
Primaria locala unde se afla stupina despre numarul familiilor
de albina, locul amplasarii, adresa, datele de contact, telefon,
email
 Inregistrarea in calitate de agent economic – PERSOANA
JURIDICA cu respectarea cerintelor legale.

Prevederile legale de protectie a
albinelor si a apicultorului, drepturile
si obligatiunile.

Articolul 9. Înregistrarea familiilor de albine
(1) Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi
înregistrează anual deţinătorii stupinelor amplasate la staţionar în
raza unităţii administrativ-teritoriale, adresa şi numărul familiilor
de albine, precum şi deţinătorii stupinelor amplasate temporar în
această rază şi locul permutării lor în pastoral.
(2) Deţinătorii prisăcii sînt obligaţi să declare pentru
înregistrare (reînregistrare), anual, pînă la 31 decembrie, la
primărie, numărul familiilor de albine şi eventualele
schimbări ale adresei prisăcii la staţionar.

Articolul 10.
Amplasarea stupinei
stupinelor staţionare se efectuează pe terenurile aflate în
deţinerea apicultorilor, cu condiţia respectării normelor zootehnice, a
legislaţiei sanitar-veterinare şi a cerinţelor de protecţie a populaţiei şi
animalelor.
(1) Amplasarea

(2) Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanţă de cel puţin 10 m
de la hotarele terenului deţinut de apicultor, de la casele de locuit, de la
edificii unde se desfăşoară o altă activitate, de la străzi, drumuri, autostrăzi,
şosele şi căi ferate. Dacă distanţa de la hotarul terenului este mai mică de 10
m, stupii cu familii de albine trebuie să fie despărţiţi de terenul vecin printrun gard (zid) impenetrabil, cu o înălţime de cel puţin 2 m, extins cu cel puţin
2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremitatea stupinei.
(3) Stupinele pastorale se amplasează la sursele de cules, cu acordul
deţinătorilor de terenuri şi de surse melifere, la o distanţă de cel puţin 0,5
km între ele şi de cel puţin 3 km faţă de stupinele staţionare.

(4) Se interzice amplasarea:
a) stupinei pastorale în calea de zbor a albinelor altei
stupine deja amplasate la sursele melifere;
b) stupinelor staţionare şi pastorale în apropiere (pînă
la 100 m) de instituţiile preşcolare, spitale, blocuri
locative multietajate şi de alte locuri de concentrare în
masă a persoanelor, de fermele de cai - pentru a se
evita pericolul înţepăturilor cu posibile efecte letale,
precum şi în apropierea gospodăriilor acelor cetăţeni
care dispun de certificat medical ce confirmă reacţia
alergică la înţepăturile albinelor.
c) stupilor pe balcoane, terase, cerdacuri, acoperişuri
şi pe palierele blocurilor locative.

Articolul 12.
Asigurarea condiţiilor pentru activitatea în
apicultură
1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale:

(

a) vor asigura atribuirea gratuită către apicultori a terenurilor (locurilor) de amplasare a
stupinelor în pastoral, conform legislaţiei în vigoare;
b) vor asigura folosirea cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură (rîpi,
margini de drumuri, spaţii verzi), a puieţilor de tei, salcîm, arţar, salcie, castan, corn, a arbuştilor şi
a altor plante ornamentale care prezintă interes şi pentru ameliorarea bazei melifere.
(2) Atribuirea terenurilor silvice pentru amplasarea stupinelor în pastoral şi valorificarea surselor melifere
se efectuează gratuit.
(3) Locul de amplasare a stupinei în pastoral se atribuie în zona de reşedinţă a apicultorului sau în orice
altă zonă solicitată dacă nu există argumente temeinice de refuz din partea deţinătorilor de terenuri.
(4) Suprafaţa de teren atribuită pentru amplasarea stupinei în pastoral se acordă în funcţie de
mărimea acesteia, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi trebuie să asigure cel puţin 5
m2 pentru fiecare familie de albine.
(5) Polenizarea dirijată a culturilor agricole, special solicitată de deţinătorii acestora, se efectuează pe
bază de contract încheiat cu apicultorul.

Articolul 14.
Profilaxia şi tratarea maladiilor la
albine, comercializarea şi transportarea familiilor
de albine şi a produselor apicole
(1) Profilaxia maladiilor la albine se asigură de apicultori sub supravegherea Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru
Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Diagnosticarea maladiilor la albine se efectuează gratuit de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Produselor de Origine Animală.
(3) Pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie şi combatere (tratare) a maladiilor la albine, apicultorii pot antrena
specialişti veterinari care dispun de licenţă pentru genul de activitate în veterinărie.
(4) Comercializarea mătcilor şi a roiurilor de albine cu matcă se efectuează numai în cazul deţinerii certificatului de
rasă eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
(41) Transportarea familiilor de albine (inclusiv în pastoral) şi a produselor apicole se efectuează numai în cazul
deţinerii paşaportului stupinei.
(5) Nu se admite reţinerea de către persoanele abilitate a mijloacelor de transport ce efectuează transportarea familiilor
de albine pe un termen mai mare de 15 minute, pentru prevenirea pieirii albinelor din cauza supraîncălzirii şi acumulării
umidităţii sporite în stupi, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
(6) Remorcile, platformele, pavilioanele şi cuştile mobile utilate pentru transportarea familiilor de albine sînt
atribuite la categoria de transport tehnologic agricol.

Articolul 20.
Responsabilitatea pentru încălcarea legii
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei,
fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor şi apicultorilor,
restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului
ratat care putea fi obţinut într-un sezon apicol.
(3) Apicultorii care au fost preveniţi din timp despre efectuarea
tratamentelor chimice ale terenurilor şi care nu au întreprins măsurile
necesare de protecţie a albinelor pierd dreptul la despăgubiri.
(4) Apicultorul nu poartă răspundere pentru folosirea de către albine a
sucurilor dulci din bobiţele strugurilor, pomuşoarelor, fructelor etc.,
deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine în virtutea
particularităţilor aparatului lor bucal.

Codul administrativ
Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor şi a
prisăcilor pe terenurile fondului forestier sau
nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic privind
amplasarea lor
 Amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile
fondului forestier sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic
privind amplasarea lor

 -se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 131. Încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţii
în apicultură

(1)Nedeclararea şi neînregistrarea la primărie a adresei stupinei staţionare şi a numărului familiilor
de albine, lipsa paşaportului prisăcii, amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de teren, cu
încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare


se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Tăinuirea cazurilor de morbiditate sau de mortalitate spontană a albinelor, a cazurilor de apariţie
a semnelor de boală, defrişarea nejustificată a bazelor (surselor) melifere şi intervenţia de
reconstrucţie a mediului ambiant necoordonată cu organele de protecţie a mediului


se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(3) Comercializarea şi utilizarea în tehnologia de creştere a albinelor şi de tratare a maladiilor a
preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt certificate şi reglementate de actele normative
naţionale


se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(4) Refuzul nejustificat al persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale de ambele niveluri de a atribui terenuri pentru amplasarea stupinelor,
reţinerea, de către persoanele abilitate, a mijloacelor de transport, ce efectuează transportarea
familiilor de albine, pe un timp ce depăşeşte normele în vigoare (15 minute), falsificarea
produselor apicole de către producător şi/sau comercianţi, producerea pentru comercializare a
materialului biologic de prăsilă [regină (matcă) şi roi] la stupinele neautorizate (fără licenţă)


-se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,
cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(5) Importul materialului biologic de prăsilă [regină (matcă), roi] ce aparţine raselor neomologate
şi amplasarea familiilor, roiurilor şi reginelor (mătcilor) de albine de origine necunoscută în zonele
de interdicţie înfiinţate în scopul ameliorării calităţii genetice a familiilor de albine


-se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,
cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Vă mulțumesc pentru
atenție !!!

