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Către:  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Adrian OROS 

 

Domnule ministru, cu deosebit respect, revenim asupra adresei noastre privind 

Ordinul 134 din 18.05.2020, referitor la acreditarea stupinelor de elită și multiplicare. 

Aplicarea acestui ordin va crea mari probleme acestui sector, prin prisma abuzurilor care 

sunt promovate astăzi în teritoriu de către Agenția Națională pentru Zootehnie.  

Sectorul apicol, un sector cu tradiție este urmat în aceste demersuri abuzive privind 

programele de ameliorare și de alte sectoare, (vedeți sectorul ovin) fără a se ține cont de 

propunerile venite din partea asociațiilor reprezentative ale celor două sectoare. 

 Fără o dezbatere publică, am aflat de Ordinul mai sus amintit, din presă dar nici 

până astăzi nu am primit un răspuns din partea dumneavoastră legat de nemulțumirile 

noastre și ale apicultorilor exprimate prin adresa nr.204 din 24.06.2020. Am aflat că unele 

persoane care se ocupau de specia albină la Agenția Națională pentru Zootehnie au fost 

“transferate” la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru că se opuneau, pe bună 

dreptate, măsurilor din ordinul respectiv, ba mai mult au fost desființare și direcțiile 

respective din cadrul Agenției Naționale pentru Zootehnie astfel încât acestea să nu se mai 

poată întoarce în viitor la vechiul loc de muncă. 

Am fost informați de asemenea, despre înființarea unor comisii de acreditare a 

stupinelor de elită,  pe care nu le-am regăsit din păcate pe site-ul ministerului, făcute în 

mare secret. Aceste comisii au fost trimise în teritoriu pentru a acredita stupine 

producătoare de “carnica” și nu numai, iar unii dintre membrii acestor comisii care s-au 

opus acreditării unei astfel de stupine (în zona Banat), au fost eliminați din comisiile 

respective. 

Știm de asemenea, că se fac presiuni pentru acreditarea și a altor stupine într-un 

timp foarte scurt fără a verifica toate detaliile impuse de o astfel de acreditare, inclusiv 

deținerea rasei autohtone. 

În acest context susținem, cum afirmam mai sus, punctul de vedere al crescătorilor 

de ovine și demisia conducerii Agenției Naționale pentru Zootehnie. 

Nemulțumirea apicultorilor privind măsurile luate în ultima vreme în sectorul apicol 

de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este una majoră, iar asociația noastră 

nu face altceva decât să vă transmită aceste îngrijorări. 

Așteptăm de asemenea o colaborare între aceste comisii de acreditare și Institutul 

de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură pentru o mai mare transparență în cazul 

acreditării stupinelor de elită în mod deosebit. 

Domnule Ministru, în speranța unui dialog și a unei colaborări oneste vă rugăm să nu 

promovați interesele de grup a unor persoane angajate de dumneavoastră și care vă 

sfătuiesc eronat pe linie apicolă. 

Cu deosebită stimă,  

Președinte 

ing. Ioan Fetea 
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