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Către, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Adrian OROS 

 

Cu tot respectul cuvenit, se pare că modalitatea de colaborare a Ministerului cu 

formele asociative, cel puțin cu Asociația Crescătorilor de Albine din România, lipsește cu 

desăvârșire. 

După ce am aflat din presă și mediul online despre Ordinul 134 din 18 mai 2020 

privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de 

multiplicare privind acreditarea stupinelor, din aceleași surse de informare am aflat și 

despre Ordinul nr. 182 din 30.06.2020 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere 

a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol, fără o consultare 

prealabilă. 

Referitor la Ordinul 182 din 30.06.2020, cu deosebit respect vă informăm că normele 

referitoare la activitatea din apicultură / stupine sunt prevăzute fie în legislația anterioară, 

fie în tehnologia apicolă, astfel : 

• art.255 (1) amplasarea familiilor de albine este prevăzută în Legea Apiculturii 

383/2013 la art.13 (1); 

• art.255 (2) care prevede împrejmuirea stupinei și depozitarea produselor chimice, 

iritante, alcool, combustibil, lubrifianți, lacuri, vopsele, pune apicultorii într-o 

situație dificilă privind împrejmuirea stupinei în pastoral. Din acest articol reiese că 

apicultorii vor transporta materialele necesare pentru împrejmuire inclusiv în 

pastoral, ceea ce reprezintă un efort uriaș, efort care nu se justifică, constituind un 

mare abuz, dacă asta s-a dorit. 

• referitor la art.256 vă informăm că în tehnologia apicolă intervenția cu afumătorul 

se face pentru a liniști albinele din stup, iar deplasarea ramelor cu albine la 4 metri 

distanță de stup reprezintă o aberație care trebuie corectată.  

• art.257 punctele 1 și 2 care prevăd transportul albinelor sau asigurarea sistemului 

de ventilație nu sunt necesare pentru că tehnologic acestea se fac în condiții 

normale, iar stupii prin construcția lor au asigurat acest sistem de ventilație. 

Având în vedere intenția dumneavoastră public exprimată de a modifica acest Ordin, 

vă rugăm să renunțați la aceste prevederi și să țineți cont de observațiile noastre. 

 

Cu stimă, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 
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