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❑ Creșterea nivelului de înțelegere privind gravitatea
pericolului utilizării produselor contrafăcute de protecția
plantelor pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.
❑ Schimbarea modului de abordare a fenomenului de
contrafacere a produselor de protecția plantelor de către
distribuitorii de pesticide și utilizatorii profesioniști și
amatori, prin informare și instruire specifică, sub sloganul
“toleranță zero față de produsele contrafăcute”.
❑ Pregătirea distribuitorilor și utilizatorilor de produse de
protecția plantelor pentru a adopta un comportament corect și
eficient atunci când întâlnesc produse contrafacute.
❑ Instruirea utilizatorilor de produse de protecția plantelor care
doresc să obțină certificarea de utilizator profesionist.
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CAPITOLUL I.
Obiectivele
cursului

❖ Contrafacerea şi comerţul cu produse ilegale au existat din primul
moment în care omul a început să facă afaceri. Atât persoane
individuale, cât şi grupuri organizate profită de ocazie pentru a
imita sau pentru a contraface mărfuri. Vedem produse
contrafăcute aproape zilnic: medicamente, cosmetice şi genți,
haine şi încălţăminte, țigări, băuturi, produse alimentare.
❖ Pesticidele ilegale şi cele contrafăcute nu sunt la fel de ușor de
recunoscut, dar sunt mult mai periculoase!
❖ Pesticidele omologate, legale, sunt produse farmaceutice obţinute
din plante care ne protejează sănătatea, protejează mediul și
îmbunătăţesc calitatea alimentelor.
❖ Misunea AIPROM este aceea de a combate contrafacerea
produselor de protecția plantelor prin promovarea unui cadru
legislativ care să facă furtul de proprietate intelectuală nedorit și
neprofitabil, realizarea unei platforme comune de acțiune
împotriva contrafacerii împreună cu autoritățile competente,
educarea utilizatorilor profesioniști și amatori în vederea evitării
achiziționării și utilizării de produse contrafacute de protecția
plantelor.
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❖ AIPROM acționează având convingerea că actele de contrafacere
crează pericole grave pentru sănătatea mediului și a oamenilor,
precum și daune economice.
❖ AIPROM inițiază programe cu ajutorul sectorului privat și
sprijină autoritățile competente în crearea unui puternic factor de
descurajare pentru falsificatori. Într-un efort de a se asigura cǎ
drepturile de proprietate intelectuală ale membrilor săi sunt în
siguranță și pentru a preîntâmpina și alte forme de furt, AIPROM
se angajează într-un dialog deschis cu autoritățile, deținătorii de
drepturi și partenerii dintr-o varietate de sectoare.
❖ AIPROM dezvoltă și desfășoară instruirea funcționarilor
autorităților competente, transmite observații cu privire la situația
respectivă din Romania și participă la programe regionale și
internaționale menite să îmbunătățească standardele de aplicare a
legislației de apărare a proprietății intelectuale.
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Cum arată pesticidele contrafăcute şi ilegale?
De regulă, PPP contrafăcute şi ilegale sosesc în Europa sub două forme:
Produs formulat în vrac, gata pentru reambalare şi etichetare;
Produs formulat, ambalat şi etichetat, gata pentru vânzare.
Ce sunt produsele contrafacute?
1. Produse fără „Omologare completă“ sau licenţă valabilă de „Import
paralel”;
2. Produse care au obţinut omologarea sau licenţa cu documente și
rapoarte false;
3. Produse neconforme cu specificaţiile produsului omologat;
4. Produse false care încalcă dreptul de marcă înregistrată (TradeMark)
sau brevetele.

www.aiprom.ro

CAPITOLUL III.
Despre pesticide contrafacute
și ilegale

CAPITOLUL III.
Despre pesticide contrafacute
și ilegale
Cu ce fel de produse avem de-a face?
Copii ilegale sofisticate ale produselor cu marcă înregistrată, ambalate şi etichetate în
aşa fel încât arată exact la fel ca cele originale. Aceste produse încălca drepturilor de
proprietate intelectuală (IPR) şi de marcă înregistrată (Trade mark).
Copii generice ilegale care nu au fost aprobate pentru vânzare; ambalate, uneori cu
etichete rudimentare, oferind numai numele şi concentraţia substanţei active.
Falsuri şi copii care pot conţine orice de la pudră de talc, apă sau solvenţi, stocuri
depăşite bazate adesea pe produse interzise sau sever restricţionate, ambalaje reciclate
cu material original diluat.
Culturile fermierilor pot fi distruse complet atunci când se utilizează produse
contrafăcute. În sol pot să rămână reziduuri toxice care afectează şi culturile următoare.
De regulă se întâlnesc două tipuri de importuri ilegale:
Transporturi mici de 1 - 5 tone de produse formulate gata de vânzare, adică etichetate.
Transporturi mai mari, 5 - 100 t, vrac, gata pentru reambalare şi etichetare o dată ajunse
în Europa
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Costurile utilizării produselor contrafăcute…
RISCURI

BENEFICII

Calitate variabilă a formulării
Puţin sau deloc activ;
Compatibilitate slabă;
Înfundarea duzelor mașinilor de stropit;
Deteriorarea aspersoarelor;
Eficienţă scăzută.
Contaminanţi
Riscuri pentru sănătate;
Compromiterea/distrugerea culturii;
Cultura următoare.
Costuri potenţiale
7.442 euro − 74.420 euro *

Economii: €4,47 euro/ha.

* 10 ha teren „control slab al buruienilor până la
pierderea recoltei” cartofi 50K, sfeclă 18K, cereale 5K
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Fără să realizeze economii la
costurile generate de utilizarea
PPP, fermierul riscă pierderi de la
7.442 – 74.420 euro pentru o
suprafață de 10 hectare de teren.

CAPITOLUL III.
Despre pesticide contrafacute
și ilegale
Pesticide contrafăcute și ilegale…

Copii generice ilegale. Etichete
incomplete sau absente.
De regulă reambalate dintr-un
transport în vrac.
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Pesticide ambalate în vrac
confiscate în Ucraina,
gata pentru reambalare.

CAPITOLUL III.
Despre pesticide contrafacute
și ilegale

Este duminică. Astăzi dl. Dinu și cu fiul său Ionuț merg la târg, așa cum fac
în fiecare duminică frumoasă de vară. Cine știe ce chilipir vor găsi!
Pe drum opresc mașina să îl ia și pe vecinul lor, dl. Simon. Dl. Simon are
chef de vorbă și le spune vesel că la târg pot găsi cele mai noi produse de
protecția plantelor, la prețuri foarte bune, pentru că de multe ori vine și dl.
Cornel, care are mereu ultimele noutăți în portbagajul mașinii. Face rost de
ele fie în schimbul unor datorii, fie are el o sursă bună care i le aduce de
peste graniță, mai ieftine decât dacă le-ai cumpara de la fitofarmacie sau de
la depozitul fitosanitar. Dl. Simon spune: „Ionut, dacă cumpărați de la
Simon, vă rămân bani să mergeți și la sala de jocuri mecanice” și râde cu
poftă.
Dl. Dinu dar și Ionuț nu sunt prea convinși că produsele de protecția
plantelor vândute așa, din portbagajul mașinii, sunt cu adevărat bune, se tem
că sunt produse ilegale, contrafăcute.
Au oare ei dreptate sau tocmai vor rata o ocazie bună de a cumpăra ieftin?
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În toate sectoarele industriei se raportează prezenţa unui
număr tot mai mare de produse contrafăcute:
60% dintre produsele contrafacute vin din China;
Aproape toate ţările sunt afectate;
Foarte puţine excepţii de state neafectate în Europa;
Pe plan global şi regional, cele mai afectate țări sunt:
Africa, America Latină şi Asia;
Zone fierbinţi la nivel regional şi naţional: Spania,
Polonia, Ucraina, Ţările Baltice:
Contrafacerea și vânzarea ilegală de pesticide pot ajunge a
IV-a cea mai mare afacere din industrie.
• În Europa contrafacerea și pesticidele ilegale reprezintă
14% din piața europeană de pesticide.
• În cadrul operațiunilor EUROPOL ”Silver Axe” în
perioada 2015-2019 au fost confiscate 1.200 tone de
produse ilegale și contrafăcute.
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în continuă creștere

De ce este posibilă agravarea acestei probleme?
1. Creşterea producţiei de chimicale în Orientul Îndepărtat
China este de departe zona cea mai mare de creştere.
2. Strategiile naţionale de aplicare a legii sunt necoordonate
Prea multe agenţii implicate.
Nu există comunicare între guvernele naţionale.
Trebuie ca drepturile de proprietate intelectuală să fie încălcate
pentru a se declanşa o confiscare.
3. Prea puţine resurse
Întrucât sunt afectate toate domeniile industriale, agenţiile de
aplicare a legii trebuie să își împartă resursele între CD-uri,
produse de lux, ţigări, piese pentru motoare, medicamente,
pesticide etc.
4. De ce este Europa o țintă?
Piaţă valoroasă pentru multe produse de specialitate.
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De ce este Europa o țintă?
❑Piaţă valoroasă pentru multe produse de specialitate.
❑Este relativ uşor să se importe chimicale/pesticide în Europa.
❑Foarte multe căi de intrare - multe porturi cu milioane de
containere pe zi.
❑Vămile nu au suficiente resurse şi se concentrează pe
produsele cu drepturi de proprietate intelectuală.
❑Vămile şi Statele Membre au tendința sa ia în considerare
pesticidele numai după ce sunt plasate pe piaţă.
❑Abuz lesnicios de regulile comerţului paralel.
❑Reambalarea neautorizată a produselor de protecția plantelor.
❑Penalităţi scăzute.
❑Fermierii sunt supuşi unor presiuni crescânde de a furniza
alimente la preţuri scăzute și atunci sunt interesați de achiziția de
inputuri cu costuri necredibile.
❑Comisia Europeană, ca și autoritățile competente naționale se
concentrează pe reglementările referitoare la utilizarea
pesticidelor, dar acordă puţină atenţie monitorizării şi controlului
piaţei.
❑Inerţie politică mare.
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CAPITOLUL IV.
Pesticide contrafacute și
ilegale în Europa. O problemă
în continuă creștere

De regulă sunt preferate transporturile pe
mare cu vase comerciale și pe uscat, cu
camioane. S-au înregistrat însă și cazuri de
transport a unor produse de protecția plantelor
foarte periculoase, ilegale cu avionul.
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CAPITOLUL IV.
Pesticide contrafacute și
ilegale în Europa. O problemă
în continuă creștere

Dl. Dinu și Ionuț s-au oprit la fitofarmacia de lângă târgul de duminică, la
intrarea în sat. Dl. Sandu, vânzătorul, îi întreabă ce vor să cumpere. Dl.
Dinu îi povestește că l-au luat și pe vecinul lor Simon, care i-a povestit că
la târg vor găsi produse de protecția plantelor mai ieftine decât la
fitofarmacie pe care le pot cumpăra de la un oarecare Cornel, care are
mereu mașina plină de cele mai noi produse de protecția plantelor la
prețuri deosebit de atractive. Cei doi comentează ce a spus Simon, vecinul
cel credul al domnului Dinu: „Ce parere aveți, dl. Sandu? Dvs. ați
cumpăra produse de protecția plantelor din portbagajul mașinii unui
necunoscut? Nu o fi vorba despre produse din acelea falsificate, aduse din
China?”
Are oare dreptate dl. Dinu?
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1. Produsele contrafăcute sau false sunt ilegale, netestate şi
nereglementate.
2. Produsele contrafăcute creează riscuri severe pentru
sănătatea fermierilor care aleg să le utilizeze.
3. Ele pot distruge sau compromite recolta tratată, punând
astfel în pericol modul de viaţă al fermierilor.
4. Lasă reziduuri necunoscute în recolte, ceea ce creează
riscuri pentru consumatori
5. Pot conţine niveluri înalte de produse secundare de
fabricaţie şi impurităţi.
6. Sunt uşor de formulat din solvenţi şi surfactanţi ieftini, unii
deja interzişi în toată Europa.
7. Adesea ambalate în ambalaje de calitate inferioară, care se
rup uşor şi care pot contamina mediului.
8. Generează riscuri pentru mediul înconjurător, pentru
animalele sălbatice, apă şi sol.
9. Creează probleme de mediu legate de gestionarea
deşeurilor.
10. Afectează integritatea brandurilor şi a drepturilor de
proprietate intelectuală, reputaţiile companiilor etc.
11. Pot afecta sănătatea consumatorilor.
12. Alimentelor pot fi contaminate.
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CAPITOLUL V.
De ce trebuie să fim cu toţii
preocupaţi de pesticidele
contrafăcute şi ilegale?
Cum acționează industria de protecția plantelor pentru a limita
contrafacerea produselor de protecția plantelor?
❑ Conştientizare – în colaborare cu instituțiile europene și cu statele membre;
❑ Comunicare – prin seminarii, ateliere de lucru, conferinţe, publicaţii, PR.
❑ Convingere - discuţii cu factorii politici de decizie şi cu autoritățile
competente despre metode de combatere a furnizării de produse
contrafăcute şi falsificate.
❑ Angajamente - implicare la nivel naţional prin AIPROM pentru a coopera
cu agenţiile naţionale de aplicare a legii şi pentru a le sprijini (Poliția
Română, Vama, Agenția Națională Fitosanitară).
❑ Conlucrarea cu alte sectoare industriale şi folosirea celor mai bune practici.
❑ Campanii foarte vizibile în ţări cheie, precum: Spania, Italia, Grecia,
Polonia, Ucraina.
❑ Înfiinţarea unor numere „hot line” pentru a contribui la strângerea
informaţiilor.
❑ Elaborarea unor coduri de conduită pentru lanţurile de aprovizionare.
www.aiprom.ro
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contrafăcute şi ilegale?

Dl. Sandu, vânzătorul de la fitofarmacia de la intrarea în sat, îi arată dlui. Dinu, fermierul,
cele mai noi produse de protecția plantelor care i-au intrat în stoc, pentru culturile agricole
care sunt cultivate cu predilecție în zona lor de dealuri. Ambalajele produselor sunt în stare
bună, cu eticheta prinsă ferm, întotdeauna în limba română. Sunt produse bune, vândute
legal și care au fost testate ani la rând în condițiile de câmp pentru care au fost create. “Sunt
produse eficiente și sigure”, spune dl. Sandu, vânzatorul.
Dl. Sandu despăturește ultimul număr din Jurnalul Fermierului în care Poliția din județului
prezintă cazul unui fermier dintr-un sat vecin care și-a completat necesarul de pesticide
pentru combaterea buruienilor cu produse de protecția plantelor cumpărate de pe internet
“că erau mai ieftine”. Partea de cultură unde au fost utilizate acestea a fost distrusă
complet, buruienile însă nu au pățit nimic. În ziar se află și o broșură intitulată “Opriți
contrafacerea produselor de protecția plantelor” editată de Asociația Industriei de Protecția
Plantelor din România. Dl. Sandu i-o inmânează lui Ionuț: “Ia broșura asta, măi băiete,
poate găsești sfaturi bune în ea.“
Oare merită citită?
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Cunoaşte-ţi clientul!
Companiile străine ilegale şi cei care produc pesticide
contrafăcute aduc din afara Uniunii Europene (în general din
China) produse care sunt utilizate ilegal în ţara de destinaţie.
Exportatorii riscă să fie traşi la răspundere pentru activităţi
infracţionale ale acestor companii străine dacă importatorii „AU
ŞTIUT SAU AR FI TREBUIT SĂ ŞTIE” că lucrau cu
infractori.
Ce pot să facă exportatorii pentru a nu fi trași la răspundere?
Să își cunoască mai bine partenerii de afaceri!
Verificaţi dacă sunt companii cinstite şi de încredere cu o
reputaţie bună în ceea ce priveşte utilizarea legală a pesticidelor
şi a substantelor active. Este partenerul dumneavoastră
înregistrat în ţara de destinaţie?
Există? V-a arătat dovada faptului că există? Are o reputaţie
bună în cadrul domeniului în care activează?
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Cunoaşte-ţi clientul!
Compania dumneavoastră poate fi în pericol dacă apar
probleme din cauză că nu știați mai multe date despre partenerul
dumneavoastră.
Exemplu: în 2007, 560 de tone de pesticide au fost expediate în
Ucraina, pentru că exportatorii chinezi nu-şi cunoşteau clientul.
Dacă ar fi făcut cercetări în legătură cu clientul lor din Ucraina
ar fi descoperit că aceşti clienţi erau angajaţi în activităţi
infracţionale în Ucraina şi produceau pesticide contrafăcute.
Guvernul ucrainean a ținut în depozit aceste produse chimice
expediate ilegal mai bine de doi ani neavând bugetul necesar
pentru a le distruge, căci suma depăşea 1,5 milioane dolari.
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Declaraţiile ICAMA (Institutul pentru Controlul Produselor
Agrochimice din China)
Cuvântarea rostită la forumul la Nivel Inalt despre dezvoltarea şi
aplicarea produselor chimice în agricultura din China, 13
octombrie 2008 (Shanghai)
…o creştere prea rapidă a exportului de ingrediente active…
…exporturi de produse chimice agricole sub numele de
chimicale generale…
…activităţi ilegale în domeniul comerţului şi exportului de
produse chimice agricole…
…întărirea capacităţii de coordonare internaţională…
Serviciul vamal din țara de destinație
Serviciile vamale din ţara de destinaţie trebuie să acorde mai
multă atenţie documentelor de însoţire a transporturilor de
substante active şi pesticide.
De exemplu, fabrica şi exportatorul sunt înregistraţi la ICAMA?
Este acest lucru menţionat pe documentele de însoţire?
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Lupta împotriva produselor
contrafăcute de protecția
plantelor
Cine răspunde şi trebuie să plătească pentru
distrugere? Exportatorul care le-a expediat?
La sfârşitul anului 2008, Poliţia şi Vama din Paraguay
au confiscat cinci transporturi de substante active şi
pesticide de la exportatori din China care nu-şi
cunoşteau clienţii iar transporturile erau destinate unor
companii ilegale şi producători de pesticide
contrafăcute, inclusiv unor infractori care le transportau
în mod ilegal în Brazilia.
Cine este răspunzător?
Exportatorul care a expediat transportul?

La ce face apel CropLife Europe?
o Documentaţia vamală de import să fie legată de datele de
reglementare şi documentaţia de export (ex.documentaţia ICAMA);
o Extinderea mandatului referitor la IPR al vămilor din UE în legătură
cu confiscările pentru a include şi PPP ilegale;
o Importurile legate de omologări/aprobări/notificări;
o Renunţarea la reambalare în comerţul paralel;
o Monitorizare statutară şi regulată a produselor suspecte de pe piaţă;
o Acces deschis la notificările importurilor paralele;
o Monitorizarea lanţului de aprovizionare cu produse de protectia
plantelor pentru depistarea iregularităţilor suspecte;
o Educarea şi conştientizarea celor din agricultură cu privire la riscurile
utilizării PPP contrafăcute sau ilegale – obligație reglementată prin
Directiva de Utilizare Durabilă (Directiva 2009/128/CE).
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CAPITOLUL VI.
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contrafăcute de protecția
plantelor
Parteneriatul între industria de protectia plantelor, Vamă şi instituțiile de aplicare a legii
Pentru a menţine standardele înalte ale sănătăţii umane, a mediului şi protecţiei consumatorilor,
industria, vama şi agenţiile de aplicare a legii din statele membre trebuie să lucreze împreună.
Apărarea nu trebui să se refere numai la IPR (protecţia proprietăţii intelectuale), ci şi la pesticidele
ilegale.
Industria este pe deplin angajată în apărarea IPR.
Vama trebuie să aibă în vedere diverse abordări pentru a gestiona importurile ilegale.
Agenţiile de aplicare a legii trebuie să pună accentul mai mult pe monitorizarea şi controlul
produselor ilegale şi al fabricanţilor acestora.
Care sunt motivele pentru care aceste infracţiuni nu pot rămâne nepedepsite?
1. Protecţia proprietăţii intelectuale.
2. Reţelele ilegale de aprovizionare sunt adesea conduse de infractori.
3. Pierderea de venituri din impozite.
4. Delicte grave care trebuie amendate prin creşterea penalizărilor.
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Parteneriatul între industria de protectia plantelor, Vamă şi
instituțiile de aplicare a legii
Pentru a menţine standardele înalte ale sănătăţii umane, a mediului şi
protecţiei consumatorilor, industria, vama şi agenţiile de aplicare a
legii din statele membre trebuie să lucreze împreună.
Apărarea nu trebui să se refere numai la IPR (protecţia proprietăţii
intelectuale), ci şi la pesticidele ilegale.
Industria este pe deplin angajată în apărarea IPR.
Vama trebuie să aibă în vedere diverse abordări pentru a gestiona
importurile ilegale.
Agenţiile de aplicare a legii trebuie să pună accentul mai mult pe
monitorizarea şi controlul produselor ilegale şi al fabricanţilor
acestora.
Care sunt motivele pentru care aceste infracţiuni nu pot rămâne
nepedepsite?
1. Protecţia proprietăţii intelectuale.
2. Reţelele ilegale de aprovizionare sunt adesea conduse de infractori.
3. Pierderea de venituri din impozite.
4. Delicte grave care trebuie amendate prin creşterea penalizărilor.
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contrafăcute de protecția
plantelor
Cum acționează industria de protecția plantelor pentru a
combate fenomenul de contrafacere?
Recunoaştem faptul că produsele ilegale şi contrafăcute de
protecția plantelor reprezintă o ameninţare serioasă pentru
ţară şi pentru securitatea alimentară a României.
Ne dorim să obţine acordul politic (instituţional) că aceste
chestiuni necesită atenţie.
Întărirea aplicării legislaţiei IP existente.
Monitorizarea statutară şi regulată a produselor suspecte de
pe piaţă.
Realizarea unor investigaţii de succes reprezintă o prioritate.
Educarea şi conştientizarea tuturor lucrătorilor din agricultură
cu privire la riscurile utilizării produselor ilegale sau
contrafăcute de protecția plantelor.
Ne propunem aplicarea Directivei de Utilizare Sustenabilă.
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CAPITOLUL VI.
Lupta împotriva produselor
contrafăcute de protecția
plantelor
Fermierul nostru și fiul său au petrecut la târgul de duminică aproape toată
dimineața, s-au întâlnit cu cunoscuți, au cumpărat de la fitofarmacia din sat
produsele de protecția plantelor de care aveau nevoie, au avut ceva timp să se
ducă și la sala de jocuri mecanice unde-i place lui Ionuț, deși în ultima vreme
este mai interesat de jocurile pe calculator și aplicațiile de pe telefonul pe care i
l-au cumpărat parinții de ziua lui. Acum se întorc acasă și parchează camioneta
cât mai aproape de depozitul construit cu unchiul Gelu, unde păstrează separat
și sub cheie produsele de protecția plantelor.
Bunicul vine să îi ajute să descarce camioneta. De obicei el cumpără tot ce are
nevoie de la fitofarmacie și este curios să vadă ce au adus cei doi. De pe
bancheta din față îi cade broșura primită de la fitofarmacie “Opriți
contrafacerea produselor de protecția plantelor!”. Bunicul ia broșura în mână și
începe să râdă: “Ia uitați-vă ce scrie aici! Ce putem să facem noi, fermierii,
pentru a opri falsificarea pesticidelor? Să facă Poliția, ei pot!” Dl. Dinu îl
contrazice:”Nu tata, noi toți suntem împreună în povestea asta, și toți putem
face ceva”! Are dl. Dinu dreptate?
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❑

Cantitǎţi crescute de produse contrafǎcute de protecţia plantelor
sunt fabricate, puse pe piaţǎ şi vândute peste tot în lume, în vreme
ce progresele tehnologice şi legislaţia comercialǎ relaxatǎ faciliteazǎ
rǎspândirea acestor produse. Aici este vorba despre crimǎ
organizatǎ.

❑

AIPROM a luat iniţiativa prevenirii extinderii comerţului şi
utilizǎrii produselor contrafǎcute, printr-un proiect susţinut la nivel
european de către Asociaţia CropLife Europe. Proiectul se adreseazǎ
în special distribuitorilor şi utilizatorilor de produse de protecţia
plantelor, dar şi autoritǎţilor şi publicului larg.

❑

In ultimii ani, autoritǎţile din toatǎ Europa au adus în instanţǎ
persoanele acuzate de producerea şi comercializarea produselor
contrafacute, aplicând amenzi și condamnându-i pe vinovaţi la
închisoare, dar mai sunt multe de făcut. Puteți ajuta şi voi!

❑

Nu toate Statele Membre sunt atinse de flagelul contrafacerii în
egalǎ mǎsurǎ, dar nimeni nu ştie unde va fi gǎsit urmǎtorul transport
de produse contrafǎcute. Cunoscând ameninţǎrile legate de utilizarea
produselor de protecţia plantelor contrafǎcute, devenim mai vigilenţi
cu astfel de practici care afecteazǎ economia şi sunt un pericol
pentru pentru sǎnǎtatea noastrǎ şi a mediului.
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CAPITOLUL
VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării
produselor de protecția
plantelor!

Proiectul SCUT
AIPROM doreşte sǎ combatǎ utilizarea de produse
contrafǎcute de protecţia plantelor printr-un proiect
susţinut la nivel european de Asociaţia CropLife
Europe.
Proiectul se adreseazǎ distribuitorilor şi utilizatorilor
de produse de protecţia plantelor în special, dar şi
autoritǎţilor şi publicului larg.
Proiectul a fost numit SCUT fiind simbolul efectului
aşteptat al acestui demers împotriva extinderii
contrafacerii produselor de protecţia plantelor,
comerţului şi utilizǎrii de produse contrafǎcute.
Misiune noastră
Proiectul SCUT alertează şi informează distribuitorii,
utilizatorii şi publicul larg cu privire la pericolelor
utilizǎrii produselor contrafǎcute de protecţia plantelor
şi la metodele de combatere a acestei activități ilegale,
în strânsǎ colaborare cu autoritǎţile responsabile.
www.aiprom.ro

CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!

Proiectul SCUT
AIPROM doreşte sǎ combatǎ utilizarea de produse
contrafǎcute de protecţia plantelor printr-un proiect
susţinut la nivel european de Asociaţia CropLife
Europe.
Proiectul se adreseazǎ distribuitorilor şi utilizatorilor
de produse de protecţia plantelor în special, dar şi
autoritǎţilor şi publicului larg.
Proiectul a fost numit SCUT fiind simbolul efectului
aşteptat al acestui demers împotriva extinderii
contrafacerii produselor de protecţia plantelor,
comerţului şi utilizǎrii de produse contrafǎcute.
Misiune noastră
Proiectul SCUT alertează şi informează distribuitorii,
utilizatorii şi publicul larg cu privire la pericolelor
utilizǎrii produselor contrafǎcute de protecţia plantelor
şi la metodele de combatere a acestei activități ilegale,
în strânsǎ colaborare cu autoritǎţile responsabile.
www.aiprom.ro

CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!

CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!
Obiectivele Proiectului SCUT
❑ Schimbarea mentalitǎţii şi abordǎrii fenomenului de
contrafacere a produselor de protecţia plantelor prin
programe de informare si instruire specifică.
Sloganul proiectului SCUT este "toleranţǎ zero
faţǎ de produsele contrafǎcute de protecţia
plantelor“.
❑ Crearea unei reţele eficiente de colaborare între
autorități, industrie, distribuitori şi fermieri, care sǎ
acţioneze prompt şi ferm pentru identificarea şi
combaterea cazurilor de comercializare a produselor
contrafǎcute de protecţia plantelor.
❑ Imbunǎtǎţirea legislaţiei naţionale fitosanitare, prin
propunerea de mǎsuri specifice anti-contrafacere şi
includerea acestora în Planul Naţional de Acţiune.
www.aiprom.ro

Îndeplinirea obiectivelor prin:
Campanii de informare şi educare a publicului în
special a distribuitorilor şi a fermierilor.
Furnizarea de instruire personalizatǎ anticontrafacere pentru organele de control,
distribuitori şi fermieri.
Furnizarea de expertizǎ şi materiale de
informare privind practicile anti-contrafacere, cu
predilecție la comerţul paralel şi reambalare.
Prevenirea şi reducerea comerţului ilegal cu
produse contrafǎcute de protecţia plantelor, prin
proiecte educaţionale şi prin dezvoltarea unui
sistem de piaţǎ preventiv.

Ce putem face pentru a evita achiziţionarea de produse
contrafǎcute?
In ultimii ani, autoritǎţile din Europa au adus în faţa
instanţei persoanele implicate în contrafacerea produselor,
aplicând amenzi şi dând sentinţe de condamnare la
închisoare. Mari reţele de comercializare a produselor
contrafǎcute au fost anihilate, iar cei implicaţi au primit
amenzi sau condamnǎri la închisoare. Operaţiuni având ca
scop oprirea comerţului cu produse contrafǎcute se
desfǎşoarǎ acum în toatǎ Europa, în ţǎri precum Spania,
Italia, Germania, Ungaria, Grecia şi altele.
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CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!

Daunele și riscurile potențiale provocate de
produsele contrafăcute de protecția plantelor
afectează atât fermierii, cât și consumatorii. Acestea
se extind asupra viețuitoarelor și a mediului în egală
măsură. De la pierderea potențială a culturilor, la
cazuri grave de intoxicare a consumatorilor,
produsele contrafăcute de protecția plantelor sunt
un grav pericol care trebuie stopat înainte ca acesta
să devină un flagel pentru România, așa cum s-a
întâmplat în alte țări din Uniunea Europeană.

Contrafacerea și traficul ilegal de pesticide se
sancționează conform legii
La cel mai mic semn de îndoială cu privire la caracterul
original al produselor achiziționate, apelați autoritățile
competente:
1. Contactați compania producătoare, importatoare sau
formulatoare a produsului achiziționat
2. Poliția Română. Pentru situații de urgență apelați:
112
3. Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiul
Fitosanitar județean
4. Garda de mediu
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CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!

CAPITOLUL VII.
Proiectul SCUT al AIPROM –
Împreună facem SCUT
împotriva falsificării produselor
de protecția plantelor!
Fermier cu ștate vechi în agricultură tatăl dlui. Dinu este mulțumit
că îl are alături pe fiul său și speră că și Ionuț va urma tradiția
familiei. Este mândru de ei amândoi, dar îi place să îl necăjească pe
Ionuț. Bunicul frunzărește broșura adusă de fiul său, cea despre
oprirea falsificării produselor de protecția plantelor. Comentează
încetișor: ”Uite ce spune aicea, că produsele falsificate pot fi
recunoscute în multe cazuri chiar de noi. Mă întreb cum, tu știi,
Ionuț?” oare știe Ionuț să răspundă? Il va ajuta tatăl său, fără
îndoială!
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Câteva caracteristici care pot fi identificate la examinarea
mai atentă și analiza produselor contrafăcute:
❑ Calitatea slabǎ a substanţei active cu un conţinut ridicat de
contaminare toxicǎ;
❑ Doze mai mici de substanţǎ activǎ decât cele specificate pe
etichetǎ;
❑ Substanţa activǎ diferitǎ faţǎ de cea declaratǎ pe etichetǎ;
❑ Numeroşi poluanţi care depǎşesc limitele stabilite în
documentaţiile ONU cu privire la Alimentaţie şi
Agriculturǎ (FAO)
❑ Reutilizarea ambalajelor/recipientelor originale dupǎ
folosirea conţinutului, pentru a fi reumplute cu produse
contrafǎcute (conţinutul poate varia de la talc şi nisip pânǎ
la amestec de produse chimice cu origini şi caracteristici
necunoscute)
❑ Produsele contrafǎcute sunt importate în Uniunea
Europeanǎ prin diferite mijloace de transport, fǎrǎ
autorizaţie de comercializare şi sunt vândute cu numele
producǎtorului.
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CAPITOLUL
VIII.
Cum recunoaştem produsele
contrafǎcute sau suspecte

CAPITOLUL VIII.
Cum recunoaştem produsele
contrafǎcute sau suspecte

Nu este ușor să recunoașteți produsele contrafăcute de
protecția plantelor. Vă puteți întâlni cu două categorii de
produse contrafăcute:
1. Produse contrafǎcute uşor de identificat – eticheta este
ataşatǎ neglijent, este relipitǎ sau degradatǎ; produsele sunt
vândute pe piaţa neagrǎ, prin intermediul comerţului din uşǎ
în uşǎ sau a distribuitorilor implicaţi în producţia ilegalǎ, sau
pe internet, pe site-uri generale.
2. Produse contrafǎcute greu de identificat – aspectul
ambalajului, eticheta şi instrucţiunile de utilizare sunt foarte
apropiate de original.

Verificați elementele de siguranță ale
producătorului, acolo unde este posibil!
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CAPITOLUL VIII.
Cum recunoaştem produsele
contrafǎcute sau suspecte

Ionut stă la masă cu toată familia sa, a fost o zi bună. Ionuț vorbește
mult, ca de obicei. “Mama, vreau să îți spun ce am învățat astăzi.
Noi folosim ceea ce tu spui că sunt medicamente pentru plante,
bunicul le spune pesticide, tata și cu dl. de la fitofarmacie le numesc
produse de protecția plantelor. Ințeleg că este foarte important să
fim foarte atenți ce fel de produse din acestea folosim. Mă ajutați să
văd dacă am reținut cum să ne ferim de cumpărarea de produse de
protecția plantelor falsificate? Ei, domnul de la fitofarmacie le
spune produse contrafăcute”.
Il ajutăm și noi pe Ionuț?
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Pentru a proteja…
Sănătatea noastră
Mediul nostru
Culturile şi veniturile
1. Cumpăraţi pesticide cu
etichetă lizibilă
ataşată permanent la ambalaj
cu numele importatorului şi al deţinătorului licenţei
2. Cumpăraţi pesticide de la furnizori cu licenţă
cu Certificat de practică de Bune Vânzări
cereţi licenţa furnizorilor „virtuali”
3. Cereţi întotdeauna factură sau chitanţă
Când cumperi pesticide de la furnizor, IA
CHITANŢĂ!
Sprijină concurenţa loială. Cumpără pesticide numai
de la furnizori de încredere!
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CAPITOLUL
IX.
Mesaje cheie

CAPITOLUL IX.
Mesaje cheie

4. Cereţi furnizorului informaţii despre elementele de
securitate şi protecţie folosite de producător.
5. Fiţi circumspecţi cu „afacerile” deosebite şi cu
discounturile excesive! Cumpăraţi pesticide numai de la
furnizori de încredere!
6. Acolo unde este posibil, încercați să identificați
elementele de siguranță utilizate de producător!
Verificați website-urile firmelor producatoare care
publică uneori elementele de siguranță ușor de recunoscut
de către comparator!
7. Dacă aveţi suspiciuni… contactaţi-l şi consultaţi-l pe
Inspectorul pentru Protecţia Plantelor
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Pesticidele omologate, legale, sunt produsele
farmaceutice obţinute din plante care ne protejează
sănătatea, protejează mediul și îmbunătăţesc calitatea
alimentelor.
De regulă, PPP contrafăcute şi ilegale sosesc în Europa
sub două forme:
Produs formulat în vrac, gata pentru reambalare şi
etichetare;
Formulat, ambalat şi etichetat, gata pentru vânzare.
Produsele contrafacute sunt:
1. Produse fără „Omologare completă“ sau Licenţă
valabilă de „Import paralel”;
2. Produse care au obţinut omologarea sau licenţa cu
documente și rapoarte false;
3. Produse neconforme cu specificaţiile produsului
omologat;
4. Produse false care încalcă dreptul de marcă
înregistrată (TradeMark) sau brevetele.
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CAPITOLUL X.
Rezumat

Fermieri!
Cumpǎraţi produse de protecţia plantelor numai de la
furnizori cunoscuţi, cu licenţǎ şi certificate de practicǎ de
bune vânzǎri! Cereţi licenţa furnizorilor virtuali!
Când achiziţionaţi un produs de protecţia plantelor, cereţi
mereu factura sau chitanţa. Dacă cumpǎraţi produse de
protecţia plantelor de la furnizorul dvs., luați CHITANŢĂ!
Sprijiniţi concurenţa loialǎ. Cumpǎraţi produse de protecţia
plantelor numai de la furnizori de încredere!
In mǎsura posibilitǎţilor, verificaţi dacǎ datele de pe facturǎ
sunt corecte!
Fiţi atenţi la ambalaj şi la etichetǎ! Dacǎ aţi mai cumpǎrat
produsul în trecut, vi se pare identic cu cele cunoscute?
Dacă considerați că produsul achiziționat poate fi contrafăcut
raportați imediat incidentul autorităților competente!
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CAPITOLUL X.
Rezumat

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din
România (AIPROM), prin proiectul SCUT
alertează şi educă distribuitorii, utilizatorii şi
publicul larg cu privire la pericolelor utilizǎrii
produselor contrafǎcute de protecţia plantelor şi
la metodele de combatere a acestei activități
ilegale, în strânsǎ colaborare cu autoritǎţile
responsabile.

Formular pentru raportarea
cazurilor suspecte de produse
contrafăcute și ilegale de protecția
plantelor
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Formular pentru raportarea
cazurilor suspecte de produse
contrafăcute și ilegale de
protecția plantelor

Vă rugăm să completati un formular separat pentru fiecare incident, în cel mai scurt timp posibil
de la producerea acestuia!
Vă aducem la cunoştinţă că în urma completării acestui formular şi a recepţionării sale de către
personalul AIPROM, se va proceda la luarea măsurilor legale ce se impun, fiind informate
organele de investigație și autoritățile competente. Prin completarea şi transmiterea acestui
formular sunteţi de acord cu acţiunile ce vor fi întreprinse în vederea rezolvării cazului respectiv,
inclusiv prin contactarea dvs. de către autorităţile sesizate.
Folosiți acest formular atunci când:
Aflaţi despre comercializarea unor pesticide contrafacute;
Produsele achizitionate de dvs. sunt contrafacute.
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Formular pentru raportarea
cazurilor suspecte de produse
contrafăcute și ilegale de
protecția plantelor
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Legislația din domeniul industriei
de protecția plantelor
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fâneţelor
naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor
vegetale utilizate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor este
o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie pentru
autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii
României.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea de
reglementare în domeniul protecţiei plantelor, carantinei
fitosanitare şi al produselor de uz fitosanitar, care coordonează şi
controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Agenţia
Naţională Fitosanitară.
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

Prevederile legale aplicabile pentru lupta împotriva contrafacerii cele mai frecvent
utilizate sunt urmatoarele:
OG nr. 41 din 2007 reglementează anumite contravenţii.
- ridicarea de la furnizori cu bună stiinta a unor produse de protectie a plantelor
necorespunzatoare sub aspectul calitatii si al ambalării;
- comercializarea produselor de protecție a plantelor cu termen de garanție expirat sau
în afara parametrilor omologați. Cheltuielile rezultate în urma efectuării analizelor de
laborator se suportă de către comercianți;
- utilizarea în agricultura si în silvicultura a produselor de protectie a plantelor
neomologate;
- comercializarea produselor de protectie a plantelor fara certificat de înregistrare.
Mai multe informații puteți afla aici: https://s9.ro/1d0h
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

OUG nr. 34/2012 stabileşte cadrul instituţional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor,
prin reducerea riscurilor şi a efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv prin
promovarea gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări şi tehnici alternative, cum ar fi
metode nechimice alternative pentru pesticide.
Ordinul MADR nr. 138/2012 a fost adoptat pentru introducerea art. 52 alin. 2 și ale art. 75 alin.
1 din Regulamentul (CE) 1107/2009. Prin acest act normativ se instituie norme privind comerțul
paralel al produselor de protecția plantelor pe teritoriul României.
CNOPPP reprezintă autoritatea desemnată pentru omologarea și pentru aprobarea comerțului
paralel al PPP.
Comercializarea și utilizarea pe teritoriul României a PPP supuse procedurii de comerț paralel se
realizează pe baza permisului de comerț paralel emis de Comisie.
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

Legea nr.123 din 2020 privind protecția mediului reglementează sancţiuni atât de natură
contravenţională cât şi penală pentru încălcarea obligaţiilor cuprinse în acest act normativ. În
sensul prezentei ordonante de urgență autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Conform acestuia constituie infractiuni:
- nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și
nerespectarea obligației de depozitare a îngrăşămintelor chimice și produselor de protecție a
plantelor numai ambalate și în locuri protejate;
- producerea, livrarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a
plantelor neautorizate.
- constatarea şi cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală,
conform competențelor legale, iar autorităţile care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege,
descoperă şi stabilesc săvârşirea de infracţiuni în temeiul acestui act normativ, sunt obligate să
aducă de îndată la cunoștința organului de urmărire penală competent potrivit legii de
procedura penală.
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
Art.59 din această lege prevede: constituie contrafacere fabricarea, folosirea, oferirea spre
vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în
care obiectul brevetului este un produs şi respectiv utilizarea procedeului, precum şi folosirea,
oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin
procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu, fără consimţământul
titularului brevetului de invenţie.
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Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile
geografice
Art. 36 din această lege prevede următoarele:
- într-o acțiune în contrafacere întemeiată pe prevederile art. 36, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare
prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data introducerii acțiunii, marca a fost utilizată în mod
efectiv pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și care sunt invocate, sau dovada că
există motive justificate pentru neutilizarea mărcii, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să
fi fost încheiată de cel puțin 5 ani la data introducerii acțiunii. În caz contrar, acțiunea se respinge.
- în cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a
fost înregistrată, aceasta se va considera înregistrată doar pentru acea parte de produse sau servicii.
- în cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 36, titularul unei mărci nu este îndreptățit să
interzică utilizarea unei mărci înregistrare ulterior, dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată în
conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (3), art. 48 și art. 481.
- în cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 36, titularul unei mărci nu este îndreptățit să
interzică utilizarea unei mărci a Uniunii Europene înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu
ar putea fi anulată potrivit prevederilor art. 60 alin. (1), (3) sau (4), ale art. 61 alin. (1) sau (2) ori ale art. 64 alin.
(2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.
www.aiprom.ro

Legislația din domeniul
industriei de protecția plantelor

LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991
privind combaterea concurentei neloiale prevede:
Art. 5. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:
a) folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial,
unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa producă
confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
b) punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute şi/sau pirat, a căror comercializare aduce
atingere titularului marcii şi induce în eroare consumatorul asupra calităţii
produsului/serviciului;
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În vederea asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire a fost adoptată
Legea nr. 344/2005. Prin aceasta se instituie o procedură prin care autoritatea vamală poate să suspende operaţiunea de
vămuire în situaţia în care există suspiciunea că obiectul vămuirii îl constituie mărfuri contrafăcute, pirat sau care aduc
atingere drepturilor asupra unui brevet de invenție sau a unui certificat suplimentar de protecție ori a unei indicații
geografice sau a unui brevet de soi.
Marfurile pentru care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot intra sau ieși de pe
teritoriul României ori în/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub
un regim vamal suspensiv.
Mărfurile care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală pot avea urmatoarele
destinații:
a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare;
b) predarea cu titlu gratuit, în functie de natura bunurilor, către instituții cu condiția de a nu fi
comercializate.
Codul Penal și Codul Vamal al României sancţionează anumite fapte cu incidenţă în materia contrafacerii.
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