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C O M U N I C A T 

 

Având în vedere că în urma întâlnirii cu rol informativ la care am fost invitați de noul 

ministru al agriculturii domnul Adrian-Ionuț CHESNOIU în data de 16.12.2021, în spațiul 

public au apărut mai multe supoziții și concluzii scoase din context cu privire la punctul de 

vedere al  Asociației Crescătorilor de Albine din România referitor la intenția Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a cere derogare pentru utilizarea produselor din gama 

neonicotinoidelor pentru tratamentul semințelor de floarea soarelui, vă informăm că 

ÎNTOTDEAUNA poziția noastră referitoare la aceste tratamente cât și la celelalte 

tratamente fitosanitare, a fost una de respingere a  utilizării acestor substanțe, care prin 

efectul lor duc la depopularea sau moartea familiilor de albine. 

În adresa 432 din 16.12.2021 pe care personal am înmânat-o domnului ministru, cu 

ocazia întâlnirii, fără a cunoaște ordinea de zi a acesteia,  la punctul 6, se regăsește poziția 

noastră cu privire la utilizarea tratamentelor fitosanitare.  

Asociația Crescătorilor de Albine din România,  a fost de altfel prima asociație care 

a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale interzicerea folosirii în practica 

agricolă a produselor fitosanitare din gama neonicotinoidelor.  

Din acest punct de vedere ne-ar bucura o colaborare cu toate formele asociative și 

chiar cu institutele de cercetare din subordinea Guvernului cât și cu alte institute de 

cercetare din afara României, care să își propună în viitor o analiză și o cercetare mai 

riguroasă a impactului acestor substanțe asupra familiilor de albine. 

Chiar dacă în cadrul întâlnirii cu rol informativ din data de 16.12.2021 vehemența 

noastră a fost una moderată, reiterăm prin acest comunicat poziția noastră cu privire la 

subiectul neonicotinoidelor și respingem cu fermitate atitudinea celor ce atacă prin 

acțiunile și concluziile personale Asociația Crescătorilor de Albine din România . 

Problemele apiculturii românești, se suprapun în mare parte cu cele ale apiculturii 

europene, acestea fiind sintetizate ca punct de plecare în discuțiile cu domnul ministru și 

suntem convinși că în viitor vor fi aprofundate. Apreciem poziția obiectivă pe care Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin persoana domnului ministru, o propune în dialogul cu 

acest sector. 

Orice opinii și puncte de vedere coerente sunt binevenite pe adresa noastră de           

e-mail contact@aca.org.ro. 

Președinte, 

Ioan FETEA  
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