
CONTRACT DE POLENIZARE 
 

Acest contract este încheiat la data 
de______________între_____________________şi____________________ 

      (luna/ziua/anul)                (numele cultivatorului)         (numele apicultorului) 
 
l. TERMENI DE ACORD. Termenii de acord vor fi valabili pentru anul agricol_________ 

                                                                                                                     (anul) 
2. RESPONSABILITĂŢILE APICULTORULUI: 

a) Apicultorul va asigura cultivatorul cu un număr de_______colonii ce vor fi furnizate 

                                                                                  (numărul coloniilor) 
la ________________________ după cum urmează: 
              (livada, câmpul, etc.) 
 
Data de introducere a albinelor la polenizare________________ 
Numărul aproximativ de zile în care albinele vor fi aşezate la cultură _____________ 
(în funcţie de tipul culturii şi perioada de înflorire) 
 
3. DESCRIEREA LOCAŢIEI (LOR): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(Pentru spaţiu adiţional ataşaţi o foaie suplimentară datată şi semnată de ambele părţi) 
 
Apicultorul îşi va aşeza albinele urmând instrucţiunile cultivatorului, ori, în lipsa acestuia, potrivit 
propriei lui judecăţi pentru a oferi o acoperire de polenizare maximă. 

 
    b) Apicultorul este de acord să ofere colonii care întrunesc următoarele standarde 
minime: 
 Colonii sănătoase cu matcă ouătoare, ca garanţie a prezenţei puietului 

_______rame cu puiet; 

 (număr) 
_______rame acoperite cu albină matură; 
 (număr) 
  
_______kg de miere în rame ori altă hrană; 
 (număr) 
  
_______magazine de miere; 
 (număr) 

Apicultorul este de acord să deschidă şi să demonstreze puterea coloniilor ce vor fi 
selectate în mod aleatoriu de cultivatorul beneficiar. 
 

c) Apicultorul este de acord să menţină coloniile în condiţii optime de polenizare printr-o 
judicioasă inspecţie, adăugare de rame goale/corpuri sau extragerea mierii, dacă e cazul. 
 

d) Apicultorul este de acord să-şi lase albinele la polenizatul culturii respective până la: 

Data aproximativă de îndepărtare a coloniilor ___________. 
              (luna/ziua/anul) 

Numărul de zile de la nota dată de cultivator referitoare la îndepărtarea lor___________. 
                   (nr.zile) 

Altele__________________________________________________________________. 



4. RESPONSABILITĂŢILE PROPRIETARULUI DE CULTURĂ: 
a) Beneficiarul este de acord să ofere un loc adecvat amplasării stupilor. Acest loc 

trebuie să fie accesibil camionului şi/sau altor vehicule folosite în transportul şi întreţinerea 
coloniilor. Cultivatorul va permite apicultorului să intre pe proprietatea sa, pentru a inspecta şi 
lucra în stupină şi îşi asumă responsabilitatea pentru toate pierderile şi stricăciunile provocate 
culturilor sale de camioanele şi celelalte vehicule care deservesc coloniile de albine. 
 

b) Cultivatorul-beneficiar este de acord să nu aplice pesticide toxice pe culturile sale cât 
timp albinele sunt folosite ca agenţi polenizatori şi nici înainte de aducerea lor la câmpul sau 
livada de polenizat, dacă reziduurile ar primejdui viaţa albinelor; 
 

c) Următoarele pesticide, alte chimicale de folosinţă agricolă şi metode de aplicare sunt 
,de comun acord, potrivite pentru aplicare în timp ce albinele sunt la cules: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
d) Cultivatorul este de asemenea de acord să depoziteze toate soluţiile pesticide în aşa 

manieră încât albinele să nu poată intra în contact cu ele atunci când sunt în căutarea unei 
surse de apă. 
 

e) Beneficiarul acţiunii de polenizare va da apicultorului o notă scrisă şi-i va lăsa 
acestuia un răgaz de 48 de ore înainte ca substanţe periculoase, neprecizate în acest contract, 
să fie aplicate pe cultură. Costul mutării albinelor de la şi înapoi la cultură, pentru a preveni 
pierderile de efectiv din cauza materialelor toxice aplicate vor fi suportate de către cultivator. 
 

f) Beneficiarul este de acord să plătească pentru un număr de _______ colonii de albine  

        (număr) 
o sumă de ________ pe colonie. 

        (suma) 
Plata va fi făcută apicultorului după cum urmează: _______ pe colonie la livrare iar restul 

 (suma) 
de bani la/ori înainte de data de _______________ a anului în curs. 

(luna, ziua) 
Mutările ulterioare de stupi sau alocarea unor noi locuri pentru stupi se vor taxa cu ______ 

     (suma) 
pe stup/mutare. 
 

d) Cultivatorul este de acord să ofere facilităţi adecvate de apă pentru albine dacă 
acestea nu sunt disponibile pe o distanţă de 1,61 – 2,42km faţă de oricare colonie folosită la 
polenizarea culturii respective. 
 
CULTIVATOR 
___________________________ 
 
Semnătura 
___________________________ 
 
Adresa _____________________ 
 
___________________________ 
 
Număr de telefon_____________ 

 
APICULTOR 
___________________________ 
 
Semnătura 
___________________________ 
 
Adresa _____________________ 
 
___________________________ 
 
Număr de telefon_____________ 

 


