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     Către, 

     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

     Domnului Ministru Adrian-Ionuț CHESNOIU 

 

Domnule ministru, având în vedere provocările și necesitățile identificate în evoluția 

sectorului apicol din România, vă aducem la cunoștință în textul acestei adrese câteva 

propuneri de îmbunătățire a situației din sectorul apicol, cât și unele dintre cele mai mari 

provocări ale acestui sector. 

1. Protejarea rasei și a populațiilor locale de albine 

Protejarea albinei Apis Mellifera Carpatica si a  varietăților de albine locale și 

regionale față de răspândirea nedorită a varietăților străine naturalizate sau invazive în UE, 

așa cum prevede și propunerea de rezoluție a Parlamentului European privind perspectivele 

si provocările pentru sectorul apicol din UE: „statele membre și regiunile să utilizeze toate 

mijloacele posibile pentru a proteja varietățile de albine locale și regionale de răspândirea 

nedorită a varietăților străine naturalizate sau invazive în UE”. 

Reintroducerea albinei în Legea Zootehniei 32/2019. 

2. Protejarea producției de miere 

În propunerea de rezoluție a Parlamentului European privind perspectivele și 

provocările pentru sectorul apicol din UE se fac multe referiri la calitatea, promovarea și 

consumul mierii, convingerea noastră este că toate aceste probleme se pot rezolva prin 

modificarea Directivei 2001/110/CE în sensul identificării și a înscrierii pe eticheta a țării 

de origine sau în cazul amestecurilor a tarilor de proveniență, sau prin punerea în aplicare 

a prevederilor Legii 383/2013 modificată privind etichetarea. În același sens solicităm 

măsuri de protejare a producțiilor autohtone de miere, de importurile extracomunitare care 

vin la preturi de dumping.  

Masuri de stimulare a consumului de miere: - legiferarea si funcționarea 

programului „MIEREA ÎN ȘCOLI”. 

3. Acordarea de sprijin financiar „direct” pe familia de albine.  

Necesitatea includerii în noul PAC / PNS a unui nou sistem de sprijin direct pentru 

apicultori, pe baza numărului de familii de albine. Acest sprijin este imperios necesar ca și 
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o compensare a activității de polenizare pe care albina o realizează nu numai la culturile 

agricole ci și asupra florei spontane, cu efecte majore în păstrarea biodiversității. 

În plus, schimbările climatice au efecte negative asupra populațiilor de albine cât și 

asupra producțiilor apicole obținute, astfel că un sprijin în acest sens este absolut necesar. 

4. Ajutor de minimis prevăzut în bugetul anual al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale  

În ultimii ani, cheltuielile făcute cu întreținerea și dezvoltarea familiilor de albine 

au depășit veniturile realizate, apicultura găsindu-se într-o situație deosebit de grea, din 

cauza schimbărilor majore ale climei, dar și a altor provocări, care contribuie an de an la 

rezultate negative în acest sector. Astfel, cuprinderea în bugetul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale a sumelor necesare pentru acordarea în caz de nevoie a unui astfel de 

ajutor este o măsură preventivă de bun augur. 

5. Fonduri pentru cercetare și obținerea de medicamente și tratamente 

alternative 

Comunicarea Comisiei Europene nr. 714 din 6.12.2010 evidențiază importanța 

protejării proactive a sănătății albinelor, luând în considerare particularitățile apiculturii și 

recunoscând disponibilitatea limitata a medicamentelor pentru tratarea bolilor care 

afectează albinele, din cauza dimensiunii mici a pieței de medicamente pentru albine și a 

lipsei de medicamente eficiente pentru tratarea bolilor acestora. În condițiile actuale în 

care schimbările climatice favorizează dezvoltarea bolilor la albine se impun alocarea de 

fonduri în acest sens. 

 

6. Măsuri concrete de protejare a familiilor de albine față de substanțele 

folosite în  tratamentele fitosanitare, prin transpunerea în practica agricolă a 

măsurilor de combatere integrată a dăunătorilor. 

 

7. Refacerea arealului melifer forestier si încurajarea înființării de perdele 

de protecție ce au ca si componenta specii melifere. 

 

 

 

Cu deosebit respect, 

Președinte 

 Ioan FETEA   

 

 


