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Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr. 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri,
administratorii drumurile publice, căilor ferate, cursurilor de ape, lacurilor,
sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura lucrari de prevenire,
combatere și distrugere a acesturi buruieni prin metode specifice, potrivit art 7 din
Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în perioada cuprinsă între
răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv pănă cel târziu la data de 30
Iunie anul curent.

PAGINA SPECIALĂ
Buruiana AMBROZIA
Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii ?
Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrosia o reprezintă specia
Ambrosia artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba
pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.
Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice, Ambrosia artemisiifolia este o plantă
anuală, răspândită în toată Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea centrală a
acesteia.
Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50 -100 cm înălțime, uneori chiar mai
înaltă la maturitate, cu rădăcina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta este
păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă și diametru mare la bază.
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În figurile 1 -3 este prezentată buruiana ambrozia în primele faze de vegetație.
Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lobate, având pețiolurile cu aripi de culoare
gri-verde argintie dinspre partea superioară spre partea inferioară. Frunzele sunt dispuse opus la
baza tulpinii și alterne pe partea superioară și pe ramificații.
Florile, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în vârful ramurilor, având forma
alungită și compactă asemănătoare unui spic. În figurile 4 -7 este prezentată buruiana în faza de
maturitate, când se formează inflorescențele care produc polen.
Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură
plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000
de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de
maximă polenizare în lunile august - septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie.
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Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă ovoidă, care conține o singură sămânță mică de
culoare maron și cu un vârf în formă de săgeată. Planta se înmulţește prin seminte, care pot rezista
în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani
planta se înmulțește extrem de mult, în populații compacte și răsare eșalonat.
Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele crescând odată cu majoritatea
buruienilor iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la jumătatea lunii iulie,
când dezvoltă învelișul floral.
Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibe
condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.
Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din luna decembrie.

Unde poate fi întâlnită/răspândită ?
Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem
de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.
În România, ambrozia este răspândită în aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte
și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor
(Fig. 8), pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea
dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și
parcuri neîngrijite (Fig. 9) pe șantierele de construcții (Fig. 10), în zone unde s-a depozitat pământ
excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.
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Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănătatea omului
?

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de
condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul
este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase.

Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia ?
Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de
alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru
a induce o reacție alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăunciori de
polen/m3.
În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai
multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5
ani. Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii
de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia.
Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea
unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.

Cum se manifestă alergia la ambrozia ?
Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca
rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem,
putându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic.
Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale
apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în
respiraţie sau wheezing.
Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al
țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona
genitală, și extremitățile.
Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou
clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular
ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală.
Este important de menționat faptul că între creșterea concentrației de polen și apariția simptomelor
există o fereastră de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni, în care se poate începe tratamentul
simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților.
Astfel cu o investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiologică, putem alerta eficient
populația cu privire la prezența polenului în aer.

Cât de frecventă este alergia la ambrozia ?

Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000 persoane), un număr de 482.000
persoane sunt alergice la polenul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită, afecțiune
care în timp evoluează spre astm. Aceste date evidențiază o prevalență crescută a alergiei la
ambrozia de 5,35% în populația activă din România, ceea ce indică o morbiditate crescută,
comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat.
Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia atinge 6 milioane, majoritatea din vestul
țării, celelalte regiuni fiind mai puțin afectate.

Cum se poate trata alergia la ambrozia ?
Abordarea terapeutică este complexă și trebuie să includă:
•
Evitarea expunerii la polen, care poate ameliora simptomele rinoconjunctivitei alergice.
Expunerea la polen poate fi redusă prin utilizarea aparatelor de aer condiționat cu filtre, prin
închiderea ferestrelor în timpul zilei și prin diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul
sezonului polinic.
•
Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice induse de ambrozia, care este
stabilit de medicul alergolog.
•
Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este singurul tratament care modifică cursul
bolii, deoarece interferează cu mecanismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea
alergiei.
AIT este benefică atât pentru tratamentul rinoconjunctivitei alergice sezoniere induse de polenuri
și al celei persistente/perene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la copii - în scopul
controlului simptomelor și prevenției dezvoltării astmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru
tratamentul astmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul controlului simptomelor, al
reducerii farmacoterapiei (în special a corticoterapiei) și al exacerbărilor.
Tradițional, AIT s-a administrat pe cale subcutanată (SCIT), dar recent imunoterapia sublinguală
(SLIT) a câștigat tot mai mult teren. Totuși, în cazul alergiei la ambrozia se recomandă
administrarea pe cale subcutanată. Durata terapiei este de 3 ani pentru majoritatea cazurilor, sub
două variante de administrare:
✓ Continuă, care începe cu o perioadă de inițiere, în care se administrează săptămânal doze
progresiv crescânde de alergen până la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile
se administrează la intervale de 4-8 săptămâni. Este recomandată pentru obținerea unor
beneficii pe termen scurt și lung în rinita alergică sezonieră indusă de polen și cea perenă
indusă de acarienii din praful de casă;
✓ Pre- și pre-/cosezonieră - este recomandată pentru obținerea unor beneficii pe termen scurt
în rinita alergică sezonieră indusă de polen.
AIT subcutanată este necesară la pacienți selecționați pentru asigurarea calității actului medical în
managementul afecțiunilor alergice induse de aeroalergene, respectiv rinita alergică și astmul

alergic, în scopul controlului bolii, reducerii riscului de polisensibilizare și al reducerii necesarului
de farmacoterapie. Protecția rezultată în urma imunoterapiei aplicate pe o perioadă de 3 ani este în
medie de 15 ani.
În prezent, se recomandă administrarea AIT atât în rinoconjunctivitele sezoniere, cum ar fi cele
induse de polenurile de mesteacăn, graminee, ambrozia, artemisia, cât și în cele perene/persistente
induse de acarienii din praful de casă. În România nu există produse imunoterapice, dar Ministerul
Sănătății a făcut diligențele necesare pentru a aduce aceste produse.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia ?
În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate
se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba,
în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.
Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri,
stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor
cositori mecanice.
Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme
când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.
În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la
specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate sau după caz la specialiști din
cadrul primăriilor.
În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru
evitarea iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare.
Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape
de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se
distruge doar tulpina principală iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen.
Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an.
Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea terenurilor
infestate și a proprietarilor acestora ?
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților
administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să
verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde
au fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere

să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu
specii de buruieni aparținând genului ambrosia se va declanșa primăvara după răsărirea acestei specii.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia ?
În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost
identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca după distrugerea buruienii să informeze în
scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea
verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana ?
Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor
inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de
infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului,
evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/
administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile
necesare de combatere ?
Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
707/2018, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia,
precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită prin ordin al
Prefectului.
Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat măsurile necesare
de combatere se face în timp util de către autoritățile administrației publice locale.
De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor transmite în prealabil o somație către
proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor
de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de
construcți, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință
despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor
legale.

Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/ deținătorii/
administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile
legale ?

Comisia numită prin ordin al prefectului efectuează două controale pe teren.
Primul control îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an, iar proprietarii care nu au aplicat
măsuri de combatere sunt sancționați cu ”Avertisment”.
Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie în perioada 16 – 31 iulie a fiecărui an și
vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii
lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit
sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 750 lei
la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Atenție !
Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de către Comisia mixtă, respectiv
în anul 2019, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a
buruienii ambrozia potrivit legii.

Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către
proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri ?
Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Link-uri utile:
www.madr.ro
www.ms.ro
www.mmediu.ro
Pentru informații utile vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a
municipiului București, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, Direcțiilor
județene de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.

LEGE Nr. 62/2018 din 9 martie 2018
privind combaterea buruienii ambrozia
Text în vigoare începând cu data de 12 septembrie 2018
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Act de bază
#B: Legea nr. 62/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
227 din 14 martie 2018
#CIN
NOTĂ:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii
ambrozia.
#B
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. 1
(1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor
piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a
buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea
instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul
prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia,
proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor
desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia
primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an,
lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi
metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a
buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de
lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii
ambrozia.

(4) Lucrările de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia
în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit planului de
management al ariei naturale protejate.
ART. 2
În vederea stabilirii soluţiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii
ambrozia, Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desfăşoară anual campanii de informare şi
conştientizare împreună cu parteneri locali, stabilind măsurile ce se impun pentru
limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi eradicarea acestei plante.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deţinătorii de
terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor
piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.
(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către
proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la
750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000
lei pentru persoanele juridice.
(3) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin
hotărâre a Guvernului.
ART. 4
Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 5
Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de
terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor
piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor
art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată
din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu,
direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază
teritorială se face controlul.

ART. 6
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul
Sănătăţii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

HOTĂRÂRE Nr. 707/2018 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018
privind combaterea buruienii ambrozia
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12 septembrie 2018
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea
nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 5 şi 15
din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
ART. 1
Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă instituirea unor
măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită
ştiinţific Ambrosia artemisiifolia.
ART. 2
Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se
declanşează primăvara după răsărirea acestei buruieni şi se încheie cel târziu
până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferenţiere
vegetativă faţă de celelalte specii de buruieni.
ART. 3
(1) Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de
pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către
autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau
persoanele desemnate din cadrul acestora.

(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autorităţile
administraţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren
pe care s-a constatat existenţa buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de
25 mai a fiecărui an.
(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autorităţile administraţiei
publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate
focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.
ART. 4
(1) După transmiterea somaţiilor de către autorităţile administraţiei publice
locale, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii
drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018
privind combaterea buruienii ambrozia, denumită în continuare lege, se fac de
către o comisie mixtă, denumită în continuare Comisia, constituită prin ordin
al prefectului.
(2) Comisia este formată din 4 specialişti desemnaţi din cadrul instituţiilor
prevăzute la art. 5 din lege, care duc la îndeplinire prevederile din prezentele
norme metodologice, şi un secretar.
(3) Preşedinţia şi secretariatul Comisiei se asigură de către direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 5
(1) Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum şi pentru stabilirea metodelor
pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului creează pe site-ul
propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.
(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituţiile prevăzute la alin. (1)
contribuie cu informaţii referitoare la recunoaşterea morfologică a plantei aflate în
diferite faze de vegetaţie, modul de înmulţire, răspândire, efectele acesteia asupra
sănătăţii populaţiei, afecţiunile cauzate, cu recomandările de specialitate, precum şi
prezentarea metodelor de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii.
(3) Instituţiile prevăzute la alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine,
precum şi prin alte unităţi cu care colaborează, asigură transmiterea textului paginii
speciale către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului.
(4) Elaborarea paginii speciale şi postarea acesteia pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii

se realizează până la data de 30 octombrie 2018 şi se diseminează potrivit alin. (3)
până la finalul anului 2018.
ART. 6
Instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine,
autorităţile administraţiei publice locale şi/sau parteneri locali desfăşoară anual
campanii de informare şi conştientizare cu privire la buruiana ambrozia şi pun la
dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai
bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.
ART. 7
(1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea
buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de
locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul
unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile
agricole, erbicidarea, după caz.
(2) Metodele prevăzute la alin. (1) se aplică potrivit recomandărilor specialiştilor
din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale supraveghează aplicarea metodelor
prevăzute la alin. (1) pe toată perioada de vegetaţie.
ART. 8
Comisia verifică proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii
lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, în
prezenţa acestora, după caz, constată nerespectarea dispoziţiilor art. 1 din lege
şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.
ART. 9
Membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa
unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare
transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
ART. 10
(1) Comisia efectuează primul control în teren pentru toate localităţile
semnalate în centralizator în perioada 1 iulie - 15 iulie a fiecărui an.
(2) În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia
constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole,
aceasta întocmeşte un proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a
sancţiunii contravenţionale, denumit în continuare proces-verbal, aplicând
sancţiunea "Avertisment".

(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care un exemplar este transmis
contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a
constatat existenţa terenului infestat şi un exemplar rămâne la Comisie.
ART. 11
(1) Comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienţilor
sancţionaţi cu sancţiunea "Avertisment" în perioada 16 - 31 iulie a fiecărui an.
(2) În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia
constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, după
caz, sancţionaţi cu "Avertisment", aceasta încheie un nou proces-verbal în trei
exemplare originale şi aplică sancţiunile prevăzute de art. 3 alin. (2) din lege.
(3) La cel de-al doilea control Comisia realizează imagini video/foto datate şi
relaţionate cu indicatori stabili din locaţie şi cu suprafeţele infestate, care se
arhivează.
(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit
prevederilor art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Secretariatul Comisiei înregistrează seriile şi numerele proceselor-verbale
cu sancţiunile aplicate într-un registru special, la sediul direcţiei pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 12
Comisia transmite către instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de
activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat
prevederile legii, situaţia persoanelor care au fost sancţionate cu avertisment,
precum şi a celor sancţionate cu amendă, pe localităţi, până cel târziu la data de
30 noiembrie a fiecărui an, considerându-se atribuţie de serviciu.
ART. 13
Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
Ministerul Sănătăţii pot solicita Comisiei efectuarea unor controale tematice
suplimentare pe raza localităţilor unde a fost semnalată prezenţa unor focare
de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancţiunile aplicându-se
corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.
ART. 14
Acţiunile de informare, verificare, constatare şi sancţionare se aplică anual în
scopul diminuării ariei de răspândire invazivă, acţionându-se până la eradicarea
acestei buruieni.
ART. 15

În anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli
angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora, verifică, constată şi stabilesc
suprafeţele de teren cu buruiana ambrozia, până cel târziu la data de 1 octombrie.
ART. 16
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
Judeţul ......................
Localitatea ................
Anul .........................
CENTRALIZATOR
cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa buruienii ambrozia

____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea
| Numele şi prenumele/
| Adresa/date | Scurtă descriere |
|crt.| localităţii | denumirea
| de contact | cu privire la
|
|
|
| proprietarilor sau
|
| localizare, grad |
|
|
| deţinătorilor de
|
| de răspândire,
|
|
|
| terenuri,
|
| mod de combatere |
|
|
| administratorilor
|
|
|
|
|
| drumurilor publice,
|
|
|
|
|
| căilor ferate,
|
|
|
|
|
| cursurilor de apă,
|
|
|
|
|
| lacurilor, sistemelor |
|
|
|
|
| de irigaţii şi ai
|
|
|
|
|
| bazinelor piscicole
|
|
|
|
|
| unde s-au constatat
|
|
|
|
|
| suprafeţe de teren
|
|
|
|
|
| infestate cu buruiana |
|
|
|
|
| ambrozia
|
|
|
|____|_____________|________________________|_____________|__________________|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________________________|_____________|__________________|

ANEXA 2
la normele metodologice
Judeţul ......................
Localitatea ................
Adresa .....................
Către .......................
SOMAŢIE

În urma verificărilor efectuate de către primăria localităţii .............................. s-a
constatat prezenţa unor focare de infestare a terenurilor deţinute/administrate de
dumneavoastră pe raza acestei unităţii administrativ-teritoriale, în locul
............................. (se va descrie locaţia), pentru care urmează să aplicaţi metode de
prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii
nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia şi ale art. 7 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii
ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018.
Pentru recunoaşterea acestei buruieni, vă transmitem alăturat prezentarea acestei
plante şi totodată vă informăm că puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro),
precum şi al Ministerului Sănătăţii. (www.ms.ro).
Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea
buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi
suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor
suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole,
erbicidarea, după caz. Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să contactaţi
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ......................... la telefon .........................
pentru a obţine informaţiile necesare.
Vă atenţionăm că aveţi obligaţia aplicării metodelor pentru prevenirea,
combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit
prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018. Dacă în urma controlului
efectuat în perioada 1 iulie - 15 iulie se constată faptul că nu aţi luat măsurile
specifice de combatere, veţi fi sancţionaţi cu "Avertisment".
În situaţia în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată
faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu aţi luat măsurile necesare pentru
prevenirea, combaterea şi distrugerea acestei buruieni, veţi fi sancţionaţi cu amendă
contravenţională de la 750 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de
la 5.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.
Aveţi obligaţia să informaţi în scris primăria pe raza căreia aţi efectuat lucrările
prevăzute mai sus.
Primar,
.................
ANEXA 3
la normele metodologice
Comisia mixtă a judeţului ..........
Adresa ...............
Telefon .............. fax .........

Seria ..... Nr. ........

e-mail ...............
PROCES-VERBAL
de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale nr. ......
încheiat astăzi ......................................................
(locul, ziua, luna, anul, ora)
1. AGENT CONSTATATOR
Comisia mixtă numită prin Ordinul prefectului nr. ..... din ..........,
potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia, având următoarea componenţă:
preşedinte ..............................................................;
(numele şi prenumele, reprezentant al Direcţiei pentru
Agricultură a Judeţului .............., legitimaţie/C.I. .....)
membri: - ...............................................................;
(numele şi prenumele, reprezentant al Gărzii Naţionale de
Mediu - Comisariatul Judeţului ........, legitimaţie/C.I. .....)
- ...............................................................;
(numele şi prenumele, reprezentant al Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului ..................., legitimaţie/C.I. .....)
- ................................................................
(numele şi prenumele, reprezentant al Primăriei ...............,
legitimaţie/C.I. .....)
2. CONTRAVENIENTUL
a) numele şi prenumele ........................, data şi locul naşterii
..................., domiciliul actual stabil ............, CNP
..................., BI/CI seria ..... nr. ............., eliberat/eliberată
de Poliţia .............................. la data de .................;
b) persoana juridică ....................., cu sediul în ..............,
str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,
judeţul/sectorul .............., constituită în baza .........., având codul
fiscal ................., cont nr. ..................., la .................,
reprezentată legal prin domnul/doamna ..................., în calitate de
............................., domiciliat/domiciliată în ..................,
str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul ........., având BI/CI seria ....... nr. .........,
eliberat/eliberată de ........... la data de .........., CNP
.......................,
în calitate de ...........................,*1)
3. OBIECTUL VERIFICĂRII*2) ...............................................
..............................................................................
4. REALIZARE IMAGINI FOTO/FILM*3) ........................................
..............................................................................
5. CONSTATĂRI ÎN TIMPUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII*4) - ziua - ora - luna anul ................
..............................................................................
6. CONSTATAREA SĂVÂRŞIRII CONTRAVENŢIEI ..................................

..............................................................................
7. SANCŢIUNEA CONTRAVENŢIONALĂ APLICATĂ
• În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2018
privind combaterea buruienii ambrozia, Comisia stabileşte avertisment (după
caz, la primul control) sau
• În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018
(la următoarele controale): se aplică contravenientului
...................................... amenda de
................................ lei
(..................................................), care se poate achita, în
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de
verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în contul
autorităţii administraţiei publice locale ......................, în contul de
trezorerie al acestuia nr. ................... deschis la
...................................... .
8. Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze sau nu poate lua
cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă
situaţia aplicabilă), fapt atestat de martor, domnul/doamna
...................., domiciliat/domiciliată în ...................., str.
.................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,
judeţul/sectorul ............, având BI/CI seria .............. nr. .....,
eliberat/eliberată de ................ la data de .............., CNP
........................ .
Prezentul proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii
contravenţionale a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele
motive:
..........................................................................
ALTE MENŢIUNI ............................................................
9. Documentul doveditor al plăţii se va trimite recomandat sau va fi
prezentat în termen de 15 zile la sediul ....................., pe raza căreia
s-a identificat terenul infestat cu buruiana ambrozia, în acest fel orice
urmărire încetând. În caz de neachitare a amenzii(lor) se va proceda la
executarea silită conform prevederilor legale.
10. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul
amenzii prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, aplicate astăzi,
ziua ......... luna ......... anul .........., cumulate, în termen de cel mult
15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din
minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, respectiv suma de
................ lei (adică .................).
11. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de
verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale în termen de
cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea*5) acestuia. Plângerea, însoţită
de copia procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii
contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost
săvârşită contravenţia.
12. Prezentul proces-verbal conţine ............. pagini şi a fost
întocmit în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar s-a înmânat

contravenientului astăzi ............../va fi comunicat contravenientului în
termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii, un exemplar se
transmite la primăria pe raza căreia s-a constatat contravenţia şi un exemplar
rămâne la agentul constatator.
13. OBIECŢIUNI/OBSERVAŢII ................................................
..............................................................................
Comisia mixtă:
Preşedinte .................
Membri: ....................
Martor,
...................

Contravenient,
..........................

-----------*1) Identificaţi conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia.
*2) Se vor indica ce metode de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii
ambrozia nu au fost aplicate potrivit somaţiei.
*3) Se vor realiza fotografii/filme prin care să se dovedească autenticitatea
probelor/recunoaşterea locaţiei.
*4) Descrierea faptei; data şi ora comiterii; locul unde a fost comisă;
împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii şi pericolului social al faptei.
*5) În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de verificare,
constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în situaţia în care
contravenientul este de faţă, semnează şi i se înmânează procesul-verbal.
În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de verificare,
constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în situaţia în care
contravenientul nu este de faţă, nu semnează sau nu poate să ia cunoştinţă despre
conţinutul procesului-verbal.

