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Către, 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Domnului Ministru   Barna TÁNCZOS 

 

Domnule Ministru, Asociația Crescătorilor de Albine din România ca asociație 

reprezentativă pentru sectorul apicol românesc, dorește să supună atenției dumneavoastră 

următorul aspect: 

- din informațiile disponibile pe site-ul Direcției Silvice Tulcea, informații ce pot fi 

accesate la adresa: http://tulcea.rosilva.ro/rnp/procedura_stuparit__p_1373.htm, reiese 

faptul că apicultorii care doresc amplasarea vetrelor de stupină în fondul forestier 

administrat de către Direcția Silvică Tulcea sunt nevoiți să achite un “tarif de avizare” în 

valoare de 100 - 165 lei, prin acest tarif fiind încălcate prevederile Art.11 din Legea 

Apiculturii 383/2013 cu modificările și completările ulterioare care menționează 

următoarele: 

Art. 11 (1) ”Autoritățile administrației publice locale, precum și administratorii 

terenurilor agricole sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de 

stupină temporare sau permanente, pe baza autorizației de stupărit pastoral depuse de 

către aceștia la consiliul local. 

(2) ”Vetrele de stupină pot fi atribuite în județul de domiciliu al apicultorului sau 

in alte județe.”  

(3) ”Suprafețele de teren atribuite gratuit de către autoritățile administrației 

publice locale, precum și de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de 

stupină se acordă in funcție de mărimea stupinei […]” 

În plus, în Codul Silvic există precizarea art. 53, al. (7) : ”Cu aprobarea ocolului silvic 

se permite amplasarea în mod gratuit a stupilor de albine în fondul forestier proprietatea 

publică a statului, pe perioada pastoralului.” 

Având în vedere rolul deosebit pe care albina îl are în asigurarea biodiversității și a 

unui mediu curat, prin activitățile de polenizare a culturilor agricole și a florei spontane, 

cât și prin faptul că Direcția Silvică Tulcea este singura Direcție unde sunt percepute aceste 

taxe/tarife de instalare, vă rugăm să ne sprijiniți în eliminarea acestor taxe. 

 

Cu deosebit respect, 

Președinte 

Ioan FETEA 
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