
 

  

 

ASOCIAŢIA  CRESCĂTORILOR  DE  ALBINE DIN  ROMÂNIA 
B-dul Ficusului  nr. 42, Sector 1,  cod poștal 013975, BUCUREŞTI 

CUI: RO2351466 

tel./fax: 021/233.40.17; tel: 021/233.40.19 

acaromania@rdsmail.ro 

www.aca.org.ro 

Nr. 103 din 31.03.2020   

 

Către, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Adrian OROS 

 

Domnule Ministru, în această perioadă, după un an 2019 modest din punct de 

vedere apicol, după o iarnă atipică pentru apicultură, activitățile și intervențiile în 

activitatea din stupină sunt esențiale pentru a asigura menținerea și dezvoltarea 

familiilor de albine și ulterior efectuarea activității de polenizare și obținerea de 

producții si venituri pentru apicultori. 

Având în vedere faptul că activitatea urmărește și efectuarea de tratamente 

necesare în această perioadă, că activitatea în apicultura este o activitate solitară 

și izolată de zonele populate, vă rugăm să ne sprijiniți în continuare pentru a facilita 

deplasările apicultorilor în efectuarea acestor lucrări în stupine în momentele în 

care acestea se impun.  

Lucrările în stupină vor fi limitate la minimul necesar și din acest punct de 

vedere în momentul în care stupinele vor trebui deplasate în pastoral, lucru care se 

face de obicei noaptea, vă rugăm să ne sprijiniți în sensul în care mijloacele de 

transport ale familiilor de albine să nu fie oprite excesiv pentru control, asigurându-

se astfel o deplasare cât mai rapidă a acestora. 

Suntem conștienți că respectarea tuturor restricțiilor privind pandemia SARS 

COV-2 este vitală, dar menționăm că pastoralul se desfășoară în zone extravilane, 

cu un risc redus de contaminare. Având în vedere că o mare parte dintre apicultori 

se încadrează în restricțiile prevăzute în Ordonanța Militară nr.3 ( privind deplasarea 

pentru lucrări agricole), vă solicităm sprijin pentru deplasarea cu stupinele în 

pastoral cu respectarea tuturor reglementarilor dispuse. Suntem convinși că prin 

activitatea de pastoral apicultorii își vor aduce aportul la creșterea producțiilor 

agricole, cât și la realizarea unor producții de miere necesare pentru populație. 

 

Cu stimă, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 
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