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Către, 

Ministerul Finanțelor Publice 

Domnului Ministru Adrian CÂCIU 

  

 Domnule ministru, schimbările petrecute în ultimul an în economie, cauzate într-o 

măsură mai mare sau mai mică și de pandemia COVID-19, au afectat serios cel mai probabil 

toate sectoarele din economia românească.  

 Apicultura, ca parte importantă în agricultură prin activitatea de polenizare a 

culturilor cât și prin asigurarea biodiversității mediului, a fost afectată la rândul ei de 

schimbările petrecute în ultimul an în economie.  

Pe lângă problemele bine cunoscute, legate valorificarea produselor apicole cât și 

cele legate de importurile de miere din țări extracomunitare la prețuri de dumping, sectorul 

apicol se confruntă în prezent cu o altă problemă generată de prețul foarte mare practicat 

de companiile de asigurări în cazul polițelor de Răspundere Civilă Auto pentru 

autocamioanele apicole folosite exclusiv la transportul stupilor în pastoral și omologate ca 

atare. 

Caracterul sezonier al folosirii acestor mijloace de transport permite posesorilor 

încheierea de polițe de asigurare pentru Răspundere Civilă Auto pe o perioada relativ scurtă, 

dar având în vedere preturile practicate pe piața asigurărilor în prezent, aceste polițe pe 

durată scurtă s-au dublat și chiar s-au triplat în unele cazuri, ca și valoare a primei de 

asigurare față de tarifele practicate anul trecut. 

Având în vedere faptul că sezonul apicol urmează să înceapă în lunile imediat 

următoare, pentru a veni în sprijinul apicultorilor, Asociația Crescătorilor de Albine din 

România vă solicită să analizați posibilitatea de a subvenționa parțial, din bugetul 

Statului, primele de asigurare plătite pentru polițele de Răspundere Civilă Auto pentru 

autocamioanele apicole folosite exclusiv la transportul stupilor în pastoral și omologate ca 

atare. 

Din estimările noastre, numărul total al acestor mijloace de transport nu depășește 

2000 de unități, astfel încât considerăm fezabilă această solicitare, deoarece impactul 

bugetar nu este foarte mare, în opinia noastră. 

În speranța că solicitarea noastră va fi considerată una normală și de bun simț în 

această perioadă dificilă pentru întreaga economie, vă mulțumim anticipat pentru ajutor și 

vă stăm la dispoziție pentru orice alte nelămuriri sau informații suplimentare.  

 

Cu deosebită stimă, 

Președinte 

Ioan FETEA  
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