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Către, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului Ministru Nechita-Adrian OROS 

 

 Urmare a apariției pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 

Proiectului “HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

339/2020 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a 

normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar” prin prezenta adresă vă 

transmitem propunerile noastre. 

 Așa cum am menționat și în adresa nr. 64 din 25.02.2021 Asociația Crescătorilor de 

Albine din România este de acord cu noua măsură “D.2. Achiziționarea de produse proteice 

solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare”, numai dacă 

această măsură se va aplica tuturor categoriilor de stupine din România. 

 Măsura D.3 “Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de 

elită/multiplicare” nu se justifică a fi inclusă în Programul Național Apicol. Atât această 

măsură cât si forma actuală a măsurii D.2 “Achiziționarea de produse proteice solide pentru 

familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare” pot fi susținute de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale din fonduri proprii, ca și la celelalte specii, prin 

implementarea de programe de ameliorare și selecție, dar nu din fondurile alocate 

apicultorilor prin Programul Național Apicol.   

 Referitor la măsurile din cadrul Capitolului IX, Subcapitolul I A, pct.A.3. „Organizarea 

de cursuri de perfecționare în apicultură”, întrucât Ordinul nr. 1151/4115/2018 privind 

Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a 

adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu 

certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare 

NU CUPRINDE NICI O PEFRECȚIONARE REFERITOARE LA APICULTURĂ, propunem 

introducerea unei măsuri A.4 „Organizarea de cursuri de CALIFICARE în apicultură”, 

întrucât o mare parte dintre apicultorii din România nu dețin certificate de calificare în 

meseria de apicultor, sau dețin certificate care în prezent nu mai sunt recunoscute ca și 

certificate de calificare ( certificatele / atestatele obținute înainte de 1989). 

 

Cu stimă, 

Președinte 

ing. Ioan FETEA 
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