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COMUNICAT 

 

Deși în discuțiile preliminare privind aprobarea Programului Național Apicol 2020-

2022 analizele la miere erau opționale, în Hotărârea de Guvern apărută în 6 mai 2020 se 

prevede obligativitatea ca apicultorii care dețin peste 75 de familii de albine și doresc să 

acceseze orice măsură din Programul Național Apicol, să efectueze și setul de bază de 

analize la miere.  

Posibilitatea efectuării acestor analize a fost asumată de către reprezentanții 

Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prezenți la discuții. 

În momentul în care au fost trimise probe de miere la laboratoarele județene ale 

Direcțiilor Sanitar Veterinare, s-a confirmat ulterior, chiar și prin adresă oficială din partea 

Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor că doar două 

laboratoare aparținând de această structură pot efectua setul complet de analize , este 

vorba de laboratoarele Direcțiilor Sanitar Veterinare din județele Harghita si Maramureș. În 

acest context, datorită faptului că Institutul  de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură 

nu poate prelucra în cele două luni rămase până la data limită de depunere a cererilor de 

plată, decât un număr limitat de probe, Asociația Crescătorilor de Albine din România, a 

identificat alte câteva laboratoare care pot efectua integral aceste analize, în județele 

Timiș, Cluj, București. 

Pentru cei care nu reușesc să facă acest set de analize, vă rugăm să solicitați sprijin, 

colegilor noștri de la filialele Județene ale Asociației Crescătorilor de Albine din România.  

Din discuțiile purtate de Asociația Crescătorilor de Albine din România cu 

reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Hotărârea de Guvern nu va fi 

modificată la acest capitol în acest an, rămânând astfel sub forma publicată. 

Anexăm prezentului comunicat, adresele înaintate către Guvernul României și 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și răspunsul primit. 

 

Președinte , 

ing. Ioan FETEA 

mailto:acaromania@rdsmail.ro
http://www.aca.org.ro/
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Nr. 152 din 20.05.2020  

 

Către,  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Adrian OROS 

Ref: Programul Național Apicol 2020-2022 

 

 Având în vedere faptul că în Programul Național Apicol 2020-2022, la măsura 

referitoare la “Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a 

produselor pe piață” există obligativitatea ca “apicultorii care dețin peste 75 de familii 

de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, și D ale 

Programului trebuie să efectueze cel puțin un set de bază de analize fizico-chimice ale 

mierii;” vă informăm că aceste analize nu pot fi realizate decât într-un număr mic de 

laboratoare din România. 

 Din informațiile pe care le-am primit de la colegii din teritoriu, cât și de la 

Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, laboratoarele județene 

autorizate ale Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nu pot realiza 

din setul de baza de analize fizico-chimice următoarele trei analize:  

- examen organoleptic; 

- indicele polenic; 

- conductivitatea electrică. 

Având în vedere că Hotărârea de Guvern privind aprobarea desfășurării acestui Program 

National Apicol pentru anul 2020 a apărut cu peste două luni întârziere și că nu au mai rămas 

decât aproximativ două luni de zile pentru derularea acestor măsuri din Program, nu sunt 

asigurate condițiile pentru efectuarea setului de analize fizico-chimice în forma propusă. 

Vă informăm că în anul 2019 solicitanții de sprijin financiar prin Program care dețin 

peste 75 de familii de albine și care sunt vizați de această măsură, au fost în număr de 

aproximativ 3000. 

 În acest context venim cu propunerea de a elimina obligativitatea efectuării celor 

trei analize din setul de bază sau anularea totală a obligativității efectuării acestor analize. 

Se manifestă deja nemulțumiri pentru că această obligativitate există doar pentru o parte 

dintre apicultori (cei care dețin peste 75 de familii de albine), iar pentru ceilalți este 

opțională.  

Așa cum spuneam mai sus, dat fiind termenul foarte scurt rămas, vă rugăm să dispuneți 

de urgență măsuri de corectare, astfel încât fondurile alocate să poată fi accesate de către 

apicultori. 

Cu deosebit respect, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 

mailto:acaromania@rdsmail.ro
http://www.aca.org.ro/
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Nr. 161 din 26.05.2020  

 

Către, 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

Domnului Prim-Ministru Ludovic ORBAN 

 

Prin Hotărârea de Guvern nr.339/2020 s-a aprobat Programul Național Apicol 2020 – 
2022. În măsura referitoare la  “Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune 
valorificări a produselor pe piață” există obligativitatea ca “apicultorii care dețin peste 75 
de familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, și D ale 
Programului trebuie să efectueze cel puțin un set de bază de analize fizico-chimice ale 
mierii;” 

Acest set de analize, presupune efectuarea obligatorie a tuturor indicatorilor 
prevăzuți în această măsură. Laboratoarele județene ale Direcțiilor Sanitar Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor care aveau capacitatea să efectueze aproape în totalitate 
aceste analize nu pot efectua din acest set următorii trei indicatori : 

- examenul organoleptic; 
- indicele polenic; 
- conductivitatea electrică. 

Având în vedere că Hotărârea de Guvern privind aprobarea desfășurării acestui 
Program Național Apicol pentru anul 2020 a apărut cu peste două luni întârziere și că nu au 
mai rămas decât aproximativ două luni de zile pentru derularea acestor măsuri din Program, 
nu sunt asigurate condițiile pentru efectuarea setului de analize fizico-chimice în forma 
propusă din lipsă de timp. 

Vă informăm că în anul 2019 solicitanții de sprijin financiar prin Program care dețin 
peste 75 de familii de albine și care sunt vizați de această măsură, au fost în număr de 
aproximativ 3000 solicitanți, în acest an nu vor mai putea beneficia de acest sprijin financiar 
și estimăm că aproximativ 50-60%  din fondurile alocate nu vor fi folosite. 

În acest context venim cu rugămintea de a elimina obligativitatea efectuării celor 
trei analize din setul de bază sau anularea totală a obligativității efectuării acestor analize. 
Se manifestă deja nemulțumiri, pentru că această obligativitate există doar pentru o parte 
dintre apicultori (cei care dețin peste 75 de familii de albine), iar pentru ceilalți este 
opțională. 

Dat fiind faptul că termenul de depunere a dosarelor pentru accesarea acestor 

măsuri de sprijin este foarte scurt (1 August 2020), , vă rugăm să dispuneți de urgență 

măsurile de corectare, astfel încât fondurile alocate să poată fi accesate de către toți 

apicultorii. 

Aceste propuneri de corectare au fost transmise și către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, personal domnului Ministru prin adresa nr.152 din 20.05.2020. 

Cu deosebit respect, 
Președinte 

ing. Ioan FETEA 

mailto:acaromania@rdsmail.ro
http://www.aca.org.ro/



