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Către, 

Guvernul României 

Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

Având în vedere că în ultimii ani sectorul apicol are tot mai mult de suferit, în urma 

schimbărilor climatice, a reducerii arealului melifer, a depopulării familiilor de albine ca 

urmare a aplicării tratamentelor fitosanitare, a scăderii producțiilor și a prețurilor de 

achiziție la miere prin importurile extracomunitare necontrolate, din cauza condițiilor 

vitrege din acest an, vă rugăm să găsiți o posibilitate de sprijin financiar pentru sectorul 

apicol. 

Recunoașterea sectorului vegetal ca un sector calamitat, duce implicit la 

recunoașterea faptului că sectorul apicol și apicultura sunt calamitate. 

Vă transmitem alăturat demersul nostru referitor la acordarea unui sprijin, înaintat 

către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În speranța găsirii unor măsuri de sprijin și pentru acest sector, vă mulțumim 

anticipat. 

 

 

Cu deosebit respect, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 
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SCRISOARE DESCHISA

CATRE DOMNUL NECHITA.ADRIAN OROS

rSTRU AL AGRTCULTURil 5t DEZVOLTARTT nUnnlr

Domnule Ministru,

Asocialia Crescitoritor de Atbine din Rominia, cu activitate bogati in dezvottarea
apicutturii in Romdnia ;i cu activitili profesionate in toate judelete 15rii, a fost informat|
in uttimete zite de greutelite deosebite pe care te intAmpini apicuttoiii din peste 30 judele
ate 16rii.

Aceste greuteli decurg din anul apicot dezastruos, din care pAni ta aceasti dati nu
s'a reatizat nici micar 20% din produclia de miere marfi ca urmare a condiliilor
meteorotogice nefavorabite atat [a cuttura de rapili cit gi [a cea de satcAm. perioada de
vatorificare a aceStor culesuri s-a suprapus cu frig, inghe!, temperaturi scdzute in timput
zitei giin perspectivS, din datete furnizate de Administralia Nalionatd de Meteorotogie, se
pare cd 9i cutesul de floarea soaretui va fi compromis. Avdnd in vedere toate aceste
probteme, faptul ci produclia de miere depinde in cea mai mare parte de conditiite
meteorotogice, soticitim din partea Ministerutui, a Guvernutui Romdniei, un sprijin financiar
de 10 euro / famitia de atbine. Se impune luarea unor misuri urgente in'ac-est sens, in
condiliite in care zi de zi, chettuietite privind supravieluirea gi pdstrarea famitiitor de atbine
sunt tot mai mari.

in anut 2019, pe fondut acetoragi condilii meteorologice nefavorabite, GuvernuI
Romdniei, prin Ministerul Agricutturii gi Dezvottirii Rurale a icordat un sprijin financiar,
"Ajutor de minim.is pentru compensalea efectelor fenomenelor hidiometeorologice
nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol,,, aiutor
prin care apicuttorii au putut asigura hrana necesari pentru supravieluirea famil,iitor de
atbine pe perioada iernii 2019-2020.

Avdnd cunogtinli de situalia sectorutui apicot ;i de perspectiva conditiitor
meteorotogice nefavorabite, Asocialia Crescitoril,or de Atbine din Romdnia a ficut aceste
demersuri inci din, data de 07.04.2020 prin adresa nr. 117 .

Men!ionim ci apicuttorii prin formete asociative din structura Asociatiei
Crescitoritor de Atbine din RomAnia au transmis date despre situalia apicutturii cdtre
conducerea Prefecturitor cat gi citre Direcliite Agricote Judelene.

in acest context, suntem convin;i ch in c6nOiliite in care Guvernut ;i Ministerut pe
care cu responsabititate-it conduceli, recunoa;te ca[amitarea sectorutui vegetat, impticit
trebuie recunoscute;i efectete negative ate secetei asupra sectorului apicol.

Avdnd convingerea cX veli gisi cdite necesare de sprijin financiar pentru acest sector,
vd mullumim anticipat.

Cu deosebiti
Preqedinte
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