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Nr. 317  din 08.06.2017  
 
 
CATRE, 
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA 
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR 
 
In atentia Doamnei Director General -Tudor Florentina 
  

 Avand in vedere principiul de dezvoltare al fermelor cu privire la conservarea 

si utilizarea in productie a raselor locale va aducem la cunostinta urmatoarele: 

- Albina meliferă reprezintă singura specie de interes economic dependentă în 
totalitate de mediul său natural în care a evoluat de milioane de ani, a fost și rămâne 
în mare măsură sub controlul selecției naturale, ceea ce nu este și cazul celor mai 
multe specii de animale de interes economic a căror evoluție poate fi controlată de 
om aproape în totalitate. Practic, albina meliferă este dependentă de mediu 
înconjurator, prin cele doua elemente cheie care-i asigură dezvoltarea și perpetuarea: 
procurarea hranei si înmulțirea acesteia; 

- Albinele melifere sunt reprezentate in mod natural de populatii geografice (rase si 
ecotipuri), care sunt cel mai bine adaptate conditiilor de clima si vegetatie specifice 
diferitelor regiuni; 

- In Romania, conservarea, protectia si ameliorarea populatiei locale de albine 
reprezinta un obiectiv major al politicilor din domeniul apicol. Ca urmare, prin Legea 
apiculturii 383/2013 actualizata, capitol II, art. 6, dar si prin Programul national de 
ameliorare la albine (2016) se are in vedere conservarea si ameliorarea numai a rasei 
autohtone - A.M. Carpatica, aceasta fiind recunoscuta la nivel national atat de 
cercetatori, apicultori cat si de instituliile statului (ANZ, MADR), fiind omologata in 
anul 2009. Acest fapt se bazeaza pe mai multe argumente stiintifice dar si alte 
informatii si materiale publicate, care pot fi gasite si pe website-ul ICDA; 

- Principiul conservarii si ameliorarii raselor locale de albine este sustinut din ce in ce 
mai mult si la nivel european de catre majoritatea oamenilor de stiinta deoarece 
Europa reprezinta un important bazin de origine a principalelor rase utilizate atat in 
Europa cat si pe alte continente; 
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- Progresul genetic la albine se realizeaza prin selectie masala practicata în 
majoritatea stupinelor, fiind un instrument de baza în stupinele de amatori. 
Metodica este o selectie pe descendenti, respectiv o selectie facuta pe activitatea 
fiicelor matcii, asa încât este de asteptat sa fie eficienta, când este practicata corect. 
Se recomanda tuturor apicultorilor care îsi produc matci din prasila proprie, sa aplice 
acest sistem. Metodica presupune ca înmultirea familiilor de albine sa se faca prin 
roire artificiala, asigurându-se matci numai din cele mai bune familii. Împerecherea 
libera cu trântori si de la alte stupine reduce la maximum pericolul de 
consangvinizare. Datorita împerecherilor libere, beneficiaza de progresul genetic 
realizat în fermele de elita chiar si apicultorii care nu cumpara matci (matcile lor se 
împerecheaza cu trântorii de la matcile din fermele de elita).  

 Cunoastem interesul apicultorilor de a accesa submasurile 6.1 si 6.3 deoarece 
cei mai multi dintre acestia se incadreaza in criteriile de eligibilitate ale acestor 
submasuri. 

 Urmare a faptului ca in Romania nu este recunoscuta nici-o alta rasa de albine 

in afara rasei locale - A.M. Carpatica si tinand cont ca acest lucru reprezinta un 

criteriu in plus de selectie pentru care se acorda 5 puncte, pentru o mai buna sustinere 

a apicultorilor din Romania pentru a accesa aceaste fonduri de dezvoltare va rugam sa 

acceptati ca forma de a demonstra utilizarea rasei locale, in cadrul criteriului - 

Principiul raselor/soiurilor autohtone, documentele de achizitie a materialului genetic 

apartinand rasei locale A.M. Carpatica (factura, certificat de origine si declaratia de 

conformitate (Ex: anexe)), anual, a cel putin 5% din numarul de matci din stupina 

(echivalent familii de albine). 
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