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Către, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Nechita-Adrian OROS 

 

 Domnule Ministru, în urma consultărilor desfășurate în data de 24.02.2021 la sediul 

Agenției Naționale de Zootehnie, cât și pe baza materialelor primite, vă transmitem 

observațiile noastre cu privire la propunerile de modificare a Programului Național Apicol 

pentru anul 2021: 

- din intervenția dumneavoastră am înțeles că este prima și ultima consultare 

legată de aceste propuneri, în condițiile în care nu a avut loc o discuție 

preliminară cu formele asociative privind obiectul discuțiilor, iar nota privind 

propunerile de modificare a fost transmisă cu  aproximativ 17 ore înainte de 

începerea consultărilor. 

- din observațiile noastre ne dăm seama că această întâlnire a fost una prin care 

s-a dorit a bifa această acțiune, iar o mare parte dintre măsurile propuse spre 

consultare sunt făcute cu dedicație pentru un grup restrâns. 

 

Prima măsură supusă modificării privind “Combaterea agresorilor și a bolilor 

specifice stupilor, în special a varoozei,  prin completarea cu măsura B.2. „Achiziționarea 

de suplimente nutritive proteice solide de către stupinele de elită și multiplicare”,  se 

justifică doar dacă se va aplica tuturor categoriilor de stupine din țară.  

În ultimii zece ani Asociația Crescătorilor de Albine din România a făcut demersuri 

pentru acordarea acestui sprijin stupinelor de elită și multiplicare, ultima intervenție a fost 

făcută prin adresa 133 din 15.04.2020, la care nici până astăzi nu am primit răspuns. Mai 

mult, consilierul dumneavoastră a afirmat în mediul online că dacă aceste exploatații 

apicole nu sunt rentabile ar trebui desființate. Și-a schimbat oare Ministrul Agriculturii 

părerea despre aceste stupine? Se pare că da în condițiile în care această activitate a fost 

trecută în derizoriu și că interesele personale au fost de a înființa, fără un control riguros 

al stupinelor respective, stupine de elită. 

Asociația Crescătorilor de Albine din România este de acord cu acest sprijin al 

stupinelor de elită și multiplicare, dar prin fonduri ale Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și nu din banii alocați apicultorilor prin Programul Național Apicol. 

În anii precedenți, prin Programul Național Apicol, au fost aprobate suplimente 

nutritive pentru toate familiile de albine din România, dar conform observațiilor venite din 
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partea Uniunii Europene, acest tip de sprijin nu se încadrează la măsura de “Combaterea 

agresorilor și a bolilor specifice stupilor”. 

Vă rugăm să analizați introducerea acestei măsuri ca și susținere financiară 

pentru toate categoriile de stupine în cadrul măsurii D: „Măsuri de asistență pentru 

repopularea șeptelului apicol din Uniune”, acțiunea justificându-se prin scăderea 

numărului de mortalități cauzate de lipsurile de cules ce se manifestă în contextul noilor 

condiții climatice. 

În ceea ce privește propunerile de modificare ale măsurilor C.3„Achiziţionarea de 

unelte apicole si echipamente de protecție”, C.4 „Achiziționarea de mijloace de 

transport apicol fără autopropulsie -remorci și mijloace de încărcare–descărcare a 

stupilor în pastoral” și D.1„Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 

apicultură” propunem ca atât mătcile, cât și familiile de albine să fie achiziționate 

din stupine de elită și/sau multiplicare”, le găsim benefice și vin într-adevăr în sprijinul 

apicultorilor. 

În ceea ce privește măsura D.1 „Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine 

pentru apicultură” propunem ca atât mătcile, cât și familiile de albine să fie 

achiziționate din stupine de elită și/sau multiplicare” ținem să reamintim că am susținut 

aceste reglementari atât în ceea ce privește includerea lor în Legea Apiculturii cât și în 

Programul Național Apicol.  

Acțiunile  propuse în cadrul măsurii „ D.2 „Achiziționarea de accesorii apicole de 

către stupinele de elită/multiplicare”, respectiv incubator de creștere a mătcilor, 

incubator de transport botci și kit inseminare artificială a mătcilor, (microscop, 

butelie CO2, aparat de inseminare, seringă inseminare) ” nu se justifică a fi susținute 

financiar prin Programul Național Apicol. 

Susținem efectuarea setului de bază de analize fizico-chimice ale mierii în număr de 

6 (prin eliminarea examenului organoleptic, a conductivității electrice și a indicelui 

diastazic), iar în ceea ce privește analiza reziduurilor, suntem de acord cu propunerea de 

scădere a pragului de eligibilitate la 75 familii de albine, dar fără a impune obligativitatea 

efectuării acestora de către apicultori – la reziduuri.   

 

Domnule Ministru, dacă doriți într-adevăr rezolvarea unor probleme ale sectorului 

apicol, vă propunem spre analiză următoarele: 

- cea mai mare problemă pentru sectorul apicol în ultimii ani a constituit-o 

valorificarea la prețuri foarte mici a produselor apicole și în special a mierii, 

fapt cauzat de importurile de miere extracomunitară, ce se ridică la o cantitate 

de 3000-6000 tone anual. Această miere, provenită din spațiul extracomunitar, 

face o concurență neloială produsului autohton, iar calitatea este mult 

inferioară.  

 

- sprijinul direct pe familia de albine, având în vedere aportul activității de 

polenizare, ce devine tot mai important în condițiile în care schimbările climatice 

din ultimii ani afectează acest sector. Prin Programul Național Apicol doar ~20% 

dintre apicultori beneficiază de acest sprijin, ce dețin ~25 % din efectivul de 

familii de albine al României. 

 

- sprijin financiar necesar pentru cercetarea și producerea de medicamente 

alternative , utilizate în combaterea bolilor și dăunătorilor cât și pentru 

dezvoltarea de noi tehnologii apicole adaptate la schimbările climatice actuale; 

 



- susținerea financiara a programului “Mierea in Școli”; 

 

- protejarea raselor și populațiilor locale de albine, măsuri concrete – 

reintroducerea ALBINEI în Legea Zootehniei; 

 

- introducerea salcâmului și a altor specii valoroase din punct de vedere melifer 

în lista speciilor cuprinse în cadrul programului de înființare a perdelelor de 

protecție; 

 

- măsuri concrete de protejare a familiilor de albine față de pesticidele folosite 

în agricultură; 

 

- TVA zero pentru produsul miere și produsele apicole. 

 

Vă rugăm să promovați printre propunerile ce vor fi transmise de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea PNS și a măsurilor propuse pentru 

sectorul apicol. 

 

Asociația Crescătorilor de Albine din România speră ca sectorul apicol să rămână o 

preocupare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile în care va fi 

necesar, ajutorul de MINIMIS să fie acordat, așa cum promovați și dumneavoastră. Dorim 

mai multă transparență din partea ministerului pe care îl conduceți și așteptăm o colaborare 

mai fructuoasă cu dumneavoastră.  

 

 

 

 

Cu stimă, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 

 

 

 


