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Nr. 378 din 02.11.2021

Către,
Guvernul României,
Domnului Prim-ministru Florin Vasile Cîțu

Stimate domnule prim-ministru,

Vă informăm că proiectul de Hotărâre privind acordarea schemei “Ajutor de
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile
manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol” este blocat în
procedura de avizare interministerială.
În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți în urgentarea acestui demers, astfel încât
apicultorii să poată beneficia în acest an de ajutorul sus menționat.
Alăturat vă transmitem ultimele petiții transmise către Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale cât și răspunsul primit.

În speranța rezolvării acestei situații vă mulțumim anticipat !

Cu deosebit respect,
Președinte
Ioan FETEA
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Nr. 369 / 27.10.2021

Către ,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Domnului Ministru Nechita-Adrian OROS

Domnule ministru, având în vedere intervențiile dumneavoastră publice referitoare
la ajutorul de minimis pentru sectorul apicol, faptul că respectivul proiect de hotărâre are
peste 40 de zile de la momentul publicării pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cât și numărul foarte mare de întrebări venite din partea apicultorilor pe această
temă, vă rugăm să ne comunicați care este stadiul în care se află în momentul de față acest
proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie –
mai 2021 asupra sectorului apicol” și care este probabilitatea ca acest sprijin să fie pus în
practică pană la sfârșitul anului.
Facem mențiunea că acest sprijin reprezintă un ajutor vital pentru apicultori în
condițiile în care cheltuielile efectuate în prima parte a anului apicol 2021 nu au fost
recuperate în decursul anului, iar costurile pentru pregătirea de iernare a familiilor de
albine vor adânci și mai mult pierderea suferita de către apicultori.
În speranța unui răspuns edificator, vă mulțumim anticipat în numele tuturor
apicultorilor.

Cu deosebită stimă,
Președinte
Ioan FETEA

