
1.Depozitați produsele de protecția plantelor  
într-un dulap sau într-o încăpere securizată, 
amplasată în zone bine luminate. Permiteți 
accesul numai personalului autorizat și instruit.  
Personalul neinstruit NU trebuie să intre în contact 
cu produsele de protecția plantelor.

2.Afișați la vedere numerele de telefon pentru situații de urgență 
și indicatoarele potrivite pentru a delimita zona de depozitare a 
produselor de protecția plantelor. Exemple de indicatoare:

ACCESUL INTERZIS 
PERSOANELOR 
NEAUTORIZATE

PERICOL
GENERAL

3.Efectuați periodic inventarierea 
produselor de protecția plantelor din 
fermă. Mențineți zonele de depozitare 
îngrijite și bine organizate. Inspectați vizual 
depozitul și stocurile de pesticide din fermă 
pentru a identifica din timp semnele unei 
activități ilegale.

4.Instruiți angajații din fermă cu privire la 
măsurile necesare care trebuie implementate 
pentru a preveni furtul de produse de protecția 
plantelor. Asigurați-vă că responsabilii din fermă 
știu să recunoască semnele care pot indica furtul 
sau sustragerea de produse de protecția plantelor. 

5.Reduceți la minim perioada de timp în care produsele de 
protecția plantelor sunt depozitate în fermă. 

6. Blocați căile de acces sau intrările 
din apropierea depozitului de 
pesticide pentru a evita sustragerile 
din depozit.

DEPOZIT

7.  Acționați prudent! Dacă ați identificat o 
persoană care încearcă să sustragă produse de 

protecția plantelor din fermă, este important să procedați astfel:

 · Nu confruntați persoana respectivă. Infractorul poate deveni violent 
dacă se simte amenințat.

 · Contactați Poliția Română. Pentru situații de urgență, apelați 112.

 · Nu intrați și nu atingeți nimic de la locul infracțiunii.

112

8. Raportați autorităților competente 
orice vehicule sau persoane suspecte, 
furturi, semne de alterare, scurgeri sau 
orice activitate neobișnuită din fermă.

Campanie de informare realizată de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România – AIPROM, Alianța Industriei Semințelor 
din România - AISR și Alianța pentru Agricultură și Cooperare (LAPAR, PRO AGRO, APPR și UNCSV) în parteneriat cu Autoritatea 
Națională Fitosanitară și Inspectoratul General al Poliției Române.

ATENȚIE! 

Produsele de protecția plantelor lăsate nesupravegheate sau 
depozitate necorespunzător pot fi ținte sigure pentru hoți. 
Furturile pot fi identificate prin inspecția atentă a locului unde sunt 
depozitate produsele chimice. Posibilele semne de furt pot fi: 

 · amprente de încălțăminte pe sol; 

 · sol contaminat cu scurgeri de produse de protecția plantelor;

 · sigilii rupte, capace desfăcute sau care nu au fost bine închise, 
ambalaje a căror poziție a fost modificată.

STOP 
furtului de produse de protecția plantelor!

P R O T E J AȚ I - VĂ  A FA C E R E A !
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