CHESTIONAR ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PROGRAMULUI NAȚIONAL APICOL (PNA) 20202022
(Articolul 55, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări
comune a piețelor produselor agricole)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va folosi acest chestionar, împreună cu
alte date ale sectorului pentru a extrage necesitățile și măsurile care pot veni în
sprijinul dezvoltării sectorului apicol românesc și elaborării Programului Național
Apicol 2020-2022

1. Nume/Prenume sau adresă de e-mail:

2. În ce calitate răspundeți:

☐Persoană fizică, în nume propriu
☐În

numele

unei

asociații

profesionale

(federație,

asociație,

cooperativă, procesatori, alte forme de organizare)
3. Cunoașteți beneficiari sau ați fost beneficiarul unui proiect finanțat prin PNA
(în perioada 2014-2017)?

☐DA
☐NU
4. Dacă da, ce măsură ați accesat și în ce an?

☐Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori
☐Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a
varoozei

☐Raționalizarea transhumanței (refacerea șeptelului)
☐Măsuri de asistența pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune

5.

Ce acțiuni ați adăuga pentru măsura:
a. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori

b. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a
varoozei

c. Raționalizarea transhumanței (refacerea șeptelului)

d. Măsuri de asistența pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune

6. În opinia dumneavoastră, în ce măsură a contribuit PNA la îmbunătățirea
activității dumneavoastră:

☐Pozitivă puternică
☐Pozitivă medie
☐Nu a avut nici un efect
☐Negativă medie
☐Negativă puternică
☐Nu am nicio opinie
7. În opinia dumneavoastră, ce și cum s-ar putea simplifica pentru a se îmbunătăți

gestionarea și punerea în aplicare a PNA?
8. În opinia dumneavoastră, în ce măsură au fost măsurile PNA compatibile cu alte
intervenții finanțate de UE?

☐Compatibile
☐Incompatibile
☐Nu am nicio opinie
9. Ați mai accesa PNA în viitor? De ce da?/De ce nu?

10. Având în vedere bugetul redus comparativ cu alte programe de finanțare,
considerați că:

☐PNA trebuie îndreptat spre micii apicultori

☐PNA trebuie îndreptat spre marii apicultori (peste 150 de familii de
albine deținute)

11. Ce producție medie de miere ați avut pe stup, pe an, exprimată în kg?

12. Ce prețuri pentru mierea polifloră în vrac la vânzătorii en gros ați avut?

13. Ce prețuri ați avut pentru mierea polifloră la locul de producție?

14. Care este costul de producție mediu estimat (fix și variabil) pe kg de miere
produsă?

