PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA APROBĂRII PENTRU AMPLASAREA
VETRELOR TEMPORARE DE STUPINĂ ÎN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE
PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE CĂTRE DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA

Preambul
Art. 1. Având în vedere importanța deosebită pe care o are baza meliferă din pădurile proprietate
publică a statului pentru apicultură, organizarea activității de stupărit pastoral reprezintă o
prioritate pentru administratorii terenurilor silvice și a ariilor naturale protejate.
Art. 2. Prezenta procedură se adresează apicultorilor persoane fizice sau juridice care dețin,
cresc și/sau exploatează familii de albine, sunt înscrise în Registrul agricol, sunt
înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană,
respectiv a municipiului București, dețin carnetul de stupină și au familiile de albine identificate
în sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor.
Art. 3. Prezenta procedură se referă la pașii de urmat privind obținerea aprobării pentru
amplasarea vetrelor temporare de stupină în fondul forestier proprietate publică a statului
administrat de către Direcția Silvică Tulcea în zona care se suprapune cu perimetrul Parcului
National Muntii Macinului si/sau al siturilor Natura 2000 ROSCI 0123 Munții Măcinului
ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean , ROSPA 0073 Macin – Niculitel.
Baza legală
Art. 4. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza prevederilor legale stipulate în Legea 46/2008
– Codul Silvic, Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Legea nr. 383/2013 - Legea
apiculturii și Planul de management al Parcului Național Munții Măcinului, aprobat prin HG
1074/11.12.2013.
Procedura privind obținerea aprobării
Art. 5. Pentru obținerea aprobării pentru amplasarea vetrelor temporare de stupină în fondul
forestier proprietate publică a statului administrat de către Direcția Silvică Tulcea, apicultorul
trebuie să parcurgă următorii pași:
1. Identificarea în teren a amplasamentului pentru vatra de stupină
Apicultorul identifică în teren unul sau mai multe amplasamente pentru vatra de stupină și le
localizează după denumirea locală, prin raportare la unele semne amenajistice sau drumuri
forestiere sau prin coordonate GPS.
2. Depunerea cererii la ocolul silvic în raza căruia a identificat amplasamentul
Apicultorul se deplasează la sediul ocolului silvic și depune o cerere (model Anexa nr. 1) în
vederea obținerii aprobării pentru amplasarea vetrelor temporare de stupină, însoțită de o copie
CI sau CUI. În cerere pot fi identificate unul până la cinci amplasamente, în ordinea
preferințelor.
3. Verificarea administrativă a cererii de către persoana desemnată de către ocol
O persoană special desemnată de către ocol va înregistra cererea într-un registru de evidență a
cererilor, o va analiza, în măsura posibilității, pe loc, împreună cu apicultorul, identificând

amplasamentele înscrise în cerere prin unitate de producție (UP) și unitate amenajistică (u.a.)
precum coordonatele GPS, pe care le va completa în cerere în spațiile destinate.
4. Verificarea amplasamentului de către ocolul silvic
Persoana desemnată de către ocolul silvic verifică amplasamentul/amplasamentele din cerere.
Dacă din motive care țin de indisponibilitatea amplasamentelor (mai există cereri aprobate pe
amplasamentele din cerere), de legalitate sau de organizarea și desfășurarea unor activități
specifice de gospodărire a fondului forestier nu se poate da aprobare, cererea se returnează
solicitantului cu mențiunea NEAPROBAT.
5. Avizarea cererii de către administratorul ariei naturale protejate
Dacă sunt îndeplinite condițiile de aprobare a cererii de către ocol, iar amplasamentul se află pe
teritoriul unei arii naturale protejate, cererea se va înainta scanată de către ocol pentru avizare
administratorului/custodelui ariei naturale protejate în termen de cel mult 10 zile de la
înregistrare.
Administratorul/custodele ariei naturale protejate va înregistra cererea în registrul de evidență,
va verifica amplasamentul și dacă sunt respectate condițiile proprii de avizare și va returna
ocolului, în termen de cel mult 10 zile, cererea cu mențiunea aviz favorabil sau nefavorabil,
după caz.
6. Aprobarea/neaprobarea cererii de către ocolul silvic
Dacă sunt îndeplinite condițiile de aprobare a cererii de către ocol și administratorul de arii
protejate care se suprapun cu FF din raza D.S. Tulcea a avizat favorabil cererea, ocolul va
completa cerea cu mențiunea APROBAT.
Dacă sunt îndeplinite condițiile de aprobare a cererii de către ocol dar administratorul de arii
protejate a avizat nefavorabil cererea, ocolul silvic va completa cerea cu mențiunea
NEAPROBAT.
Comunicarea răspunsului la cerere
Art. 6. Cererea, aprobată sau neaprobată, va fi comunicată solicitantului în termen de cel mult
30 de zile prin ridicare de la sediul ocolului, prin e-mail, fax sau orice alt mijloc de comunicare.
Art. 7. Anterior comunicării, solicitanții a căror cerere a fost aprobată au obligația achitării unui
tarif de verificare a cererii în sumă de 100 lei, iar pe suprafețele care se suprapun cu perimetrul
Parcului National Munții Măcinului si/sau al siturilor Natura 2000 ROSCI 0123 Munții
Măcinului ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean , ROSPA 0073 Macin – Niculițel suma de
165 lei.
Termene
Art. 8. Cererile se depun până la termenul limită de 15 mai a anului în care se amplasează vatra
de stupină, cu excepția anului 2019 când se vor depune de la data aprobării până la 30 iunie.
Art. 9. Principiul aprobării este „primul venit, primul servit“.

Anexa 1
CERERE PRIVIND OBȚINEREA APROBĂRII PENTRU AMPLASAREA VETRELOR TEMPORARE DE STUPINĂ
Date despre solicitant
Nume/Denumire
Adresa de domiciliu/sediu
CNP/CUI
Fax

Prenume
Telefon
Număr și serie CI/Nr. ORC
Email
Date despre stupină
Număr pavilioane

Număr familii
Suprafața vetrei (mp)

Date despre amplasamentul vetrei de stupină
Denumire locală
UP
u.a.

Ocolul Silvic

Denumire arie
protejată

AVIZ*

Număr

Data

Semnătura și ștampila

Coordonate GPS

Motiv pe scurt

Favorabil
Nefavorabil
* Solicitantul căruia i s-a avizat cererea va respecta pe perioada stupăritului condițiile înscrise pe verso
Denumire arie
protejată

Rezultat cerere**

Număr

Data

Semnătura și ștampila

APROBAT
NEAPROBAT
** Solicitantul căruia i s-a aprobat cererea va respecta pe perioada stupăritului condițiile înscrise pe verso

Motiv pe scurt

*Condiții de respectat de către beneficiar
Sunt interzise și se sancționează conform legilor în vigoare următoarele fapte:
- tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum șidistrugerea ori vătămarea de arbori, puieți, pomi de Crăciun ori
lăstari din fondul forestiernațional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum șidistrugerea ori vătămarea de
arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră din afarafondului forestier național;
- furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept, a puieților, pomilor deCrăciun ori a lăstarilor din fondul forestier național sau a
pomilor de Crăciun din culturispecializate sau furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept de pe terenurilecu vegetație forestieră
din afara fondului forestier național;
- inundarea terenurilor din fondul forestier național fără drept prin construirea de baraje,praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale
văilor;
- aprinderea focului în fondul forestier național în alte locuri decât cele specialamenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de
limita pădurii;
- deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferenteacestora, a amenajărilor, instalațiilor, construcțiilor civile,
vânătorești, piscicole din apelede munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentruprotecția pădurilor, a
barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestiernațional;
- deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate și/sau alucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier
național sau neîntocmireadocumentației în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;
- ștergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pearborii marcați ori de pe cioate.
- accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, fără acordul scris alproprietarului sau administratorului, cu excepția autovehiculelor
din dotarea personaluluicu atribuții de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găsește înmisiune, a autovehiculelor
destinate transportului masei lemnoase din exploatărileautorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier și a
gestionarilorfondurilor de vânătoare, a specialiștilor care elaborează studiile de includere în Catalogulnațional al pădurilor virgine și
cvasivirgine, personalului custozilor și administratorilorariilor naturale protejate.
- încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, înzonele limitrofe acestuia, precum și în vegetația forestieră
din afara fondului forestier
- prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prinorice mijloace;
- refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau învegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la
solicitarea personalului silvic, apersonalului din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al InspectoratuluiGeneral pentru Situații de
Urgență, precum și al Inspectoratului General al JandarmerieiRomâne, la acțiunile de stingere a incendiilor;
- instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuridecât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului
forestier respectiv;
- amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate;

- aducerea și menținerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice și păsări;
- efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;
- trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă
animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;
- aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere,industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a
substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz se aplică și sancțiunea complementară de obligare acontravenientului de a aduce terenul de
îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;
- neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind
salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;
- înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum
și a celorlalte produsenelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigurăadministrarea sau serviciile silvice.
**Condiții de respectat de către beneficiar
Pe suprafața ariilor naturale protejate este necesară respectarea următoarelor reguli complementare:
- accesul apicultorilor este permis numai în suprafaţa situată în afara zonelor cu protecţie strictă, iar în zonele de protecţie integrală doar în
suprafete unde nu exista riscul ca prin amplasarea stupilor să fie afectată integritatea elementelor de biodiversitate rare, vulnerabile sau periclitate
și doar în suprafete din zonele de protecție integrală unde prin amplasarea stupinelor nu sunt afectate mecanismele ecosistemice de reglaj ce
asigura funcţional menţinerea circuitelor naturale de materie, energie și informație;
- respectarea cu strictețe a căilor de acces la intrarea/ieșirea din zonele aprobate pentru amplasarea temporară a stupinelor;
- respectarea cu strictețe a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a reglementărilor privind depozitarea deşeurilor rezultate in cadrul
activitaţii desfăşurate in vatra temporară de amplasare a stupinei (în locuri special amenajate);
- interzicerea cu desăvârșire a prezenţei animalelor domestice în zona de amplasare a stupinei;
- la aprobarea amplasării stupinelor se va avea în vedere prezenta speciilor melifere, dar şi evitarea amplasării acestora în zonele adiacente
traseelor turistice stabilite şi utilizate de către administratorul ariilor protejate in care este inclusa locaţia aprobată pentru instalarea stupinei.

Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezenta aprobare se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare
Prezenta aprobare are în vedere doar legalitatea amplasării stupinei în pădure (fond forestier) și nu exonerează titularul aprobării de alte
obligații legale (notificarea primăriei, etc.)

