
 

ORDIN   

nr.  105   din  21 Mai  2021 
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea  Sistemului unitar de identificare al stupinelor și 

stupilor   

  

  

  

În conformitate cu Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. 

G.K.Constantinescu”  nr.                din          2021,  În temeiul prevederilor:  

- Regulamentului nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al  

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol;  

- Legii apiculturii nr.383/2013, cu modificările și completărilor ulterioare;  

- art.57 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.9 alin.(5) din Hotărârea 

Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea art.6 alin.(6) din  

Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru 

Administrarea Sistemului National Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Hotărârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale  

pentru Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”, cu modificările și completările ulterioare,   

  

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  

  

  

  

ORDIN  

  

  

Art. I. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea  

Sistemului unitar de identificare al stupinelor și stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:  

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 7. (1) Apicultorii sunt obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, 

la ANZ prin OJZ, declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi care conțin familii de albine 

pregătite pentru iernat, al cărei model este prevăzut în anexa nr.4. Declarația pe propria răspundere 

poate fi depusă direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, poștă sau în format electronic ca document 

scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al 

acestuia.  

      (2) În cazul nedepunerii în termen a declarației pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), 

OJZ va elibera la solicitarea apicultorului adeverința cu numărul de stupi deținut care conțin familii de 

albine, al cărei model este prevăzut în anexa nr.5, după verificarea acestora la fața locului.”  

  

2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  



„Art. 8. (1) Apicultorii au obligația de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea 

cerințelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la 

OJZ.  

               (2) Apicultorii care achiziționează/dobândesc/înmulțesc/vând/pierd familii de albine, au 

obligația ca în termen de maxim 10 zile lucrătoare, să comunice OJZ prin fax, poștă sau e-mail, 

modificările survenite și documentele aferente asumate prin semnătură de către apicultor sau 

reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină, după caz: copie factură/contract de vânzare-

cumpărare/donație/moștenire/certificat sanitar veterinar, copie a adeverinței care atestă proprietatea și 

numărul de familii de albine înscrise în registrul agricol la data respectivă, precum și o copie a paginii 

"Mișcarea efectivului" din Carnetul de Stupină.”  

  

3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 11. (1) Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai 

în perioada 1 aprilie-31 octombrie a fiecărui an.  

                       (2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), apicultorii care nu dețin cod de identificare 

stupină și care achiziționează/dobândesc familii de albine în perioada 01 noiembrie-31 martie , pot 

depune cererea pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor, în perioada menționată anterior, 

însoțită de următoarele documente: copie factură/contract de vânzare-cumpărare/donație/moștenire, 

copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol 

la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local pe raza căruia se află vatra stupinei; aceste 

documente pot fi depuse direct la sediile OJZ sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca 

documente scanate, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către apicultor sau 

reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină a documentelor transmise”.  

  

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 12. Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul sistem unitar de identificare al 

stupinelor și stupilor.”  

  

5. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexa nr. 4 „Declarație pe proprie 

răspundere privind numărul de stupi care conțin familii de albine pregătite pentru iernat” și 

anexa nr. 5, „Adeverință privind numărul de stupi deținut care conțin familii de albine”, ale 

căror modele sunt prevăzute în anexele nr.1 și 2 la prezentul ordin.  

             

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Publicat în Monitorul Oficial, nr. 0558 din 31 mai 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.1  

(Anexa nr.4 la Sistemul unitar de identificare al stupinelor și stupilor)  

  

  

Declarație pe proprie răspundere  

privind numărul de stupi care conțin familii de albine pregătite pentru iernat  

  

  

  

Subsemnatul/a……………………………..., domiciliat/ă în localitatea ………………… str. 

.……………..…… nr. ….., județul ………..………, legitimat/ă cu BI/CI seria ……………… nr. 

………………..……, CNP ……….………………., proprietar al stupinei cu vatra permanentă în 

localitatea ……………….., cod de identificare stupină ………………, declar pe propria 

răspundere că în anul …….. voi intra cu un număr de ……… stupi care conțin familii de albine 

pregătite pentru iernat.  

  

Telefon: ……………………      E-mail:  ……………………  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data: ……………………                      Semnătura: ………………………  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Anexa nr.2  

(Anexa nr.5 la Sistemul unitar de identificare al stupinelor și stupilor)  

  

ADEVERINŢĂ privind numărul de stupi deținut care conțin familii de albine   

  

Persoană fizică: (nume și prenume) ........................................... cu domiciliul în localitatea 

(sat,comuna,oraş) :...................................., str.:....................... nr.:.... județul:................... cod 

poștal:.............. nr.tel:....................., posesor al BI/CI: Seria:......... Nr.:............ 

CNP:...................................., cu Cod de identificare stupină...........  

  

Persoană fizică autorizată/Întreprindere Individuala/Întreprindere Familială 

(denumire)................................. cu sediul în localitatea (sat, comuna, oraș): ......................., județul: 

......................, str.: .......................... nr .:....... cod poștal........... nr. tel:.................. adresa e-mail: 

............................., înregistrata la Registrul Comerțului cu nr..................., CUI/CIF..........................., 

reprezentată prin .............................................. în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI:  

Seria........... Nr..................., CNP....................... , cu Cod de identificare stupină...........  

  

Persoana juridică: (denumire)................................................ cu sediul în localitatea (sat,  

comuna, oraș):......................., județul:......................, str.: .......................... nr.:....... cod poștal........... 

nr. tel:.................. adresa e-mail:............................., înregistrata la Registrul Comerțului cu 

nr..................., CUI/CIF..........................., reprezentată prin .............................................. în calitate de 

reprezentant legal, posesor al BI/CI:  Seria......... Nr..................., CNP........................... , cu Cod de 

identificare stupină...........  

  

 

deține:  

  

 Nr.crt.  Adresă stupină vatră permanentă /  

Adrese stupine vetre permanente  

Numărul de stupi deținut 

care conțin familii de albine  

1.      

2.      

...      

TOTAL  X    

  

  

  

  

                                                                                  Reprezentant O.J.Z.,  

Data.................                                                                                   

                                                                Semnătură și ștampilă    

  


