
 

 

Notă  

 privind propunerea de modificare a HG nr.339/20209 

 

Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020 - 2022, denumit în continuare Program, 

este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole. 

 

Acţiunile Programului au vizat: 

 

A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori; 

B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; 

C. Raţionalizarea transhumanţei; 

D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune; 

E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă; 

 

Beneficiarii Programului 

a) apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 

întreprinderi  

b)  asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației 

în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite, numai pentru 

acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. 

 

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de 150.628 mii lei, din care 

suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, 

distribuită astfel: 

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 

b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei; 

c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei.  

 

Având în vedere primul an de implementare a Programului, s-a desprins necesitatea 

modificării unor măsuri ca urmare a unor impedimente în implementarea acestuia după 

cum urmează: 

 

- la acțiunea B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, 

propunem completarea cu măsura B.2. „Achiziţionarea de suplimente nutritive 

proteice solide de către stupinele de elită și multiplicare prin decontarea a maximum 

10 kg  de suplimente nutritive proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de 

multiplicare și maximum 20 kg de suplimente nutritive proteice solide/familie de albine 

în cazul stupinelor de elită, în funcție de numărul de familii de albine deținut, deoarece 

stupinele de elită sunt obligate să facă împerecheri controlate în zone izolate cu condiții 

vitrege în ceea ce privește baza meliferă, iar stupinele de multiplicare sunt obligate ca 

stupii folosiți în procesul de multiplicare să nu poată fi mutați de pe vatra permanentă. 

(stupinele de multiplicare nu pot practica păstoritul pastoral pentru asigurarea bazei 

melifere) 



 

- la acțiunea C. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral, la măsura C.3. 

„Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie”, propunem 

înlocuirea sintagmei ,,combinezon apicol și mănuși de protecție’’ cu sintagma 

,,echipament apicol de protecție’’ deoarece oferă posibilitatea achiziționării unei 

game mai largi de astfel de produse destinate asigurării protecției apicultorilor. 

-  De asemenea uneltele şi echipamentele de protecţie pot fi achiziționate de 2 ori pe 

perioada derulării Programului /beneficiar, în loc de o singură dată, deoarece sunt 

mult mai expuse deteriorării; 
 

- la acțiunea C. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral, la măsura C.4 

„Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie -remorci şi 

mijloace de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral”, propunem înlocuirea 

macara pentru încărcare-descărcare stupi și motostivuitor pentru încărcare-descărcare 

stupi cu mijloace de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral, deoarece folosind 

sintagma ,,mijloacele de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral” se oferă 

posibilitatea achiziționării unei game mai largi de utilaje destinate în acest scop, iar 

motostivuitorul pentru încărcare – descărcare fiind un mijloc de transport cu 

autopropulsie nu se încadrează cu titlul măsurii și nici nu au fost solicitări .  

Totodată în cadrul acestei măsuri propunem adăugarea și a pavilionului apicol, 

deoarece au fost foarte multe solicitări privind achiziția acestora. 
 

- la acțiunea D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune, la 

măsura D.1 „Achiziţionarea de mătci şi/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, față de situația reglementată anterior, respectiv mătci din 

stupine de elită și/sau multiplicare, iar familii de albine din stupine identificate în baza 

de date ANZ potrivit OMADR nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinei și stupilor, și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA 

conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, deoarece comerțul cu familii de albine 

obținute din/prin multiplicare se face de către stupinele autorizate de către ANZ. 

Autorizația ANSVSA/DSV potrivit Ordinului nr. 16/2010 privind comerțul cu material 

biologic (mătci, roiuri, familii de albine) este o componentă necesară obținerii 

autorizației de multiplicare eliberată de ANZ.  
 

- la acțiunea D Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune, 

propunem completarea cu măsura 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 artifcială a mătcilor, (microscop, 

butelie CO2, aparat de inseminare, seringă inseminare) deoarece este imperios 

necesar sprijinirea stupinelor de elită și multiplicare pentru obținerea de material genetic 

performant în vederea susținerii măsurii de repopulare a șeptelului apicol. 

- la acțiunea E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a 

produselor pe piaţă, măsura „Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să 

ateste calitatea mierii, propunem să nu mai fie obligatorie efectuarea întregului set de 



bază de analize fizico-chimice, deoarece nu există posibilitatea efectuării acestora în 

toate DSVSA din țară. În acest sens propunem efectuarea  a cel puțin 5 determinări  din 

setul de analize fizico-chimice ale mierii; 

- iar pentru analizele privind efectuarea reziduurilor propunem decontarea pentru 

apicultorii care dețin peste 75 familii de albine, în loc de 150 de familii de albine, 

deoarece au fost solicitări pentru efectuarea acestor analize de către apicultorii care dețin 

peste 75 familii de albine. 

-  De asemenea, propunem excepția de la obligativitatea efectuării celor 5 analize 

pentru stupinele de elită/multiplicare (mătci/familii de albine), deoarece acestea 

produc material biologic (mătci/familii de albine), cu condiția ca aceste stupine să nu 

comercializeze niciun produs apicol. În acest caz pot accesa doar măsurile B.2  și D.2. 
 


