PROCEDURĂ GENERALĂ

STABILIREA ŞI/SAU MENŢINEREA
STATUTULUI DE ”LOCUL ŞI/SAU
SECTORUL DE PRODUCERE LIBER
DE ORGANISME DĂUNĂTOARE
PLANTELOR
Eugenia TULGARA
Direcția Protecția plantelor

SCOP

Prezenta procedură descrie principiile de stabilirea şi/sau menţinerea
statutului de locul şi/sau sectorului liber de anumite organisme
dăunătoare plantelor ca opţiune de evaluare şi gestionare a riscurilor de
răspândire a acestor organisme, precum şi ca argumentare de executare a
cerinţelor fitosanitare ale ţărilor de import la certificarea fitosanitară a
plantelor, produse vegetale şi alte materiale de carantină destinate
exportului

DOMENIUL
DE
PLICARE

Procedura se aplică tuturor locurilor şi/sau sectoarelor de producere,
inclusiv centrelor de depozitare şi locurilor de păstrare a plantelor şi
produselor de origine vegetală supuse controlului fitosanitar.
Principiile de locul şi/sau sectorului liber se aplică pentru:
- partea neinfectată a ţării în care există sector limitat cu simptomele de
contaminare;
- partea neinfectată a ţării, situată în interiorul zonei contaminate

Dispoziții generale
LZPL este teritoriul/parcelă unde în rezultatul supravegherii s-a stabilit lipsa de
anumit dăunător a plantelor şi starea se menţine în corespundere cu cerinţele în
vigoare.
Înfiinţarea şi utilizarea „zonei libere” permite exportul de plante, produse vegetale
fără aplicarea măsurilor fitosanitare suplimentare, conform cerinţelor fitosanitare ale
ţări de import. Statutul de LZPL va fi folosit ca bază pentru certificarea fitosanitară a
plantelor, a produselor din plante şi a altor produse de carantină în raport cu anumite
organisme dăunătoare. Totodată, statutul de LZPL va prezenta o opţiune la evaluarea
riscului fitosanitar ca o confirmare bazată ştiinţific a faptului, că în zona dată lipseşte
organismul dăunător specific.

PROCEDURA DE STABILIRE A STATUTULUI DE ”ZONĂ LIBERĂ”
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Demararea anchetei privind stabilirea LSPL
Ancheta de control în vederea stabilirii LZPL de anumit dăunător/dăunători se lansează în baza
solicitării/cererii depuse de producător la STSA din raza de plasare a zonei şi/sau sectorului.
Pentru demararea anchetei în vederea înfiinţării LZPL, persoana fizică sau juridică înregistrată în
Registrul operatorilor din domeniul fitosanitar, depune la inspectorul fitosanitar din cadrul STSA pe a cărui
rază iși desfășoară activitatea o Cerere privind stabilirea/menţinerea locului/sectorului de producere liber de
organism dăunător (Anexa 1).

La cerere se anexează
-

copia documentului care atestă dreptul de proprietar sau de folosinţă (arendă) a terenului agricol pe
care planifică fii stabilit şi/sau menţinut statutului LZPL;
copia planului terenului agricol unde se află zona/sectorul;
extrase din registrul cadastral cu indicarea zonei/sectorului respective;
istoricul (copiile actelor, rapoartelor, rezultatelor analizelor de laborator, etc) privind aplicarea
controlului fitosanitar anterior;
dovada aplicării măsurilor fitosanitare în zona/sector (copia Registrului de utilizare a produselor de
uz fitosanitar);
documentul, care atestă achitarea cercetărilor la culturile agricole, pomicole, pepiniere, livezi, sector
individual şi făşii forestiere la depistarea organismelor dăunătoare pentru stabilirea/menţinerea statutului
de LZPL, în conformitate cu cadrul legal existent

Comisia de audit
Cererea recepţionată la STSA se transmite la Direcţia protecţia
plantelor ANSA pentru crearea şi aprobarea prin Ordin ANSA a
grupului de auditori.
Comisia de audit, va include un specialist din cadrul IP Laboratorul
Naţional fitosanitar în funcţie de:
- organism dăunător supravegheat cu specialitatea respectivă
(virologie, entomologie, micologie, nematologie, bacteriologie);
- natura materialului: insecte, plante, ciuperci, bacterii, sol etc.
- activitatea avută in vedere: experiențe cu organisme, plante,
produse vegetale, alte obiecte.

Vizita de inspecție a comisiei de audit
-

10 zile în perioada de vegetație

Stabileşte hotarele zonei libere de OD; iar la necesitate întocmește hărți de reprezentare a locului setorului;
Stabileşte suprafaţa locului/sectorului pentru evaluarea adecvată;
Evaluează posibile căi de răspândire a organismelor dăunătoare;
Înregistrează evenimentele extreme, precum: secetă, ploi puternice etc., care pot influenţa observaţiile;
Înregistrează prezenţa/lipsa plantelor gazdă altor de cât cultura pentru care se realizează inspecţia;
Înregistrează rezultatul inspecţiei vizuale: prezenţa simptomelor sau a semnelor organismului(lor) dăunător(oare) în
cauză, stabileşte faza de dezvoltare a plantelor şi a organismului vizat;

Prelevă mostre pentru teste de laborator;

15 zile

După caz, plasează capcane care să atragă;
înregistrează tipul şi numărul de capcane folosite cu indicarea metodei de capturare ţinând cont de biologia dăunătorului;

Determinarea stării fitosanitare;
Obținerea ordinului ANSA;

Decizia privind aplicarea LZPL
Grupul de auditori, în baza Ordinului ANSA, se deplasează la locul de
desfășurare a inspecţiei pentru a verifica condițiile de cultivare a culturii.
Pentru facilitarea procesului de evaluare, aspectele utile pentru audit
sunt grupate intr-un document sub forma de chestionar.
La sfârşitul vizitei de audit comisia completează fise de neconformitate
(minore, majore), daca este cazul si formulează un raport de audit
preliminar.
In termen de până la 15 zile lucrătoare comisia de audit redactează si
validează raportul de audit final. Comisia de audit transmite raportul final
de audit in original DPP pentru păstrare şi remitere a copiei solicitantului.

Ordinul de a recunoaşte Z.L de organismele dăunătoare
În baza raportului final al Grupului de audit să emite Ordinul/Dispoziţie ANSA privind recunoaşterea LZPL de
organismele dăunătoare sau menţinerea statutului de loc de producere sau cultivare liber de OD care va include:

- Nr de înregistrare a LZPL care este acordat în corespundere cu algoritmul nr. de înregistrare;
Numele, prenumele, adresa juridică, codul fiscal al beneficiarului, IDNO /IDNP a deţinătorului de
teren de producere sau cultivare;
Locul amplasării de facto LZPL şi suprafaţa terenului de producere/cultivare totală, inclusiv cu
statutul LZPL;
Baza stabilirii stării fitosanitare a locului de producere/cultivare;

Rezultatele expertizei de laborator fitosanitar;
Măsurile obligatorii necesare îndeplinirii pentru menţinerea statutului de LZPL de organismele
dăunătoare reglamentate

Refuzul şi motive de refuz
depistarea infectării plantelor, a produselor din plante, a altor obiecte şi instalaţii de
reglementare situate pe teritoriul locului de producere sau cultivare şi a zonei tampon de
către dăunători reglementaţi;

nerespectarea indicaţiilor inspectorilor fitosanitari de stat şi a obligaţiilor în cursul
ultimului sezon de vegetaţie;

prezentarea pachetului incomplet de documente;

identificarea informaţiilor false în documente;

Supravegherea generală
Supravegherea organismelor dăunătoare se va efectua de către ANSA în comun
cu autorităţile publice locale, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu alte instituţii
de cercetări ştiinţifice, cu instituţii de învăţământ şi asociaţii obşteşti de profil,
precum şi persoane fizice după caz.
Pe toata perioada desfășurării activităţii, inspectorul are obligaţia de a verifica
respectarea condițiilor de carantină si a se asigura ca nu există risc de răspândire a
organismelor dăunătoare.
Monitorizarea in LZPL se desfăşoară pe parcursul întregului sezon de vegetaţie a
culturilor agricole, utilizând următoarele metode de observaţii: supravegherea
vizuală, capcane cu feromoni, capcane cu lumină, cosiri cu fileul entomologic etc.
Perioadele respective pot fi decalate in funcţie de condiţiile locale

Măsurile
fitosanitare
de menţinere
a LZPL

În LZPL se vor aplica toate metodele agrotehnice, inclusiv de combatere a
organismelor dăunătoare plantelor agricole, care previn dezvoltarea populaţiilor de
organisme dăunătoare şi diminuează densitatea acestora până la nimicirea şi/sau
nivelul minim justificat economic.
Măsuri de reglementare: Aplicarea măsurilor fitosanitare pentru a menţine
statutul de LZPL împotriva dăunătorilor este justificat numai in condițiile
favorabile de mediu pentru aclimatizarea unui dăunător.

Sistemul de
control în
LZPL

Inspectorii fitosanitari din cadrul STSA vor evalua şi verifica eficacitatea
măsurilor de protecţie a plantelor aplicate, pe baza datelor de evidenţă a
aplicării pesticidelor şi rezultatelor monitorizării organismelor dăunătoare; prin
cercetări direcţionate pentru identificarea dăunătorilor sau controlul sondaj şi
trebuie să se efectueze în conformitate cu legislaţia în vigoare - date care se
înscriu în registrele de câmp şi care este un document primar al inspectorului
din cadrul STSA (Anexa nr. 3).

Sarcinile producătorului
Determinarea hotarelor sectorului

Realizarea tuturor măsurilor
fitosanitare posibile

Efectuarea cercetărilor sistematice

Îndeplinirea registrelor privind starea
fitosanitară a culturii
Prezentarea informației inspectorului
fitosanitar privitor la starea
fitosanitară

Informarea imediată a inspectorului
fitosanitar despre posibila afectare
de OD

depistarea OD reglementaţi în timpul procedurii de verificare pentru a menţine starea locului de producţie
sau a locului de producţie fără dăunători reglementaţi;
neînştiinţarea depistării dăunătorilor reglementaţi pe teritoriul locului de producţie sau de producţie, fără
dăunători reglementaţi;
Suspend
area
statutul
ui de
zonă
liberă

înscrierea în registru a datelor eronate despre starea fitosanitară a semănăturilor culturilor agricole (plantaţii), produse
de origine vegetală şi alte obiecte reglementate care se cultivă, păstrează, se importă/exportă din locurile de producere
libere de OD reglementate;

neînştiinţarea despre modificarea datelor specificate în cerere privind stabilirea şi /sau menţinerea statutului
oficial al locului de producţie liber de OD reglamentate;
nerespectarea indicaţiilor inspectorilor fitosanitari de stat şi a obligaţiilor în domeniul carantinei
fitosanitare, aşa cum prevede cadrul legal existent;
parvenirea notificărilor privind nerespectarea cerinţelor fitosanitare ale ţărilor de import cu referire la
producţia cultivată în LZPL respectiv;

Ordinul de reînnoire a statutului de zonă liberă, liberă de dăunătorii reglementați poate fi oferit nu mai devreme
de un an după suspendarea acestui statut, în baza cererii repetate și realizarea întregii proceduri de verificare!!!

Vă mulţumesc
pentru atenţie!!!

