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Către, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Domnului Președinte Nicu MARCU 

  

 Domnule Președinte, apicultura, ca parte importantă în agricultură prin activitatea 

de polenizare a culturilor cât și prin asigurarea biodiversității mediului, este serios afectată 

de schimbările apărute pe piața asigurărilor auto. 

Sectorul apicol, se confruntă în prezent cu o problemă majoră 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 în anii trecuți. 

Având în vedere faptul că sezonul apicol va începe în săptămânile imediat 

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

România vă solicită să analizați posibilitatea identificării unor forme de sprijin pentru a veni 

în întâmpinarea apicultorilor în această problemă. 

Atragem atenția că din cauza acestor scumpiri, corelate cu scumpirea carburanților 

întreg sezonul apicol de pastoral este pus în pericol, apicultorii fiind nevoiți să efectueze 

cheltuieli de aproximativ 10.000 lei, doar pentru a putea să inițieze deplasarea spre zonele 

de pastoral, fără a avea vreo garanție că aceste cheltuieli vor putea fi recuperate prin 

producțiile apicole realizate.  

În speranța că solicitarea noastră va găsi o rezolvare în cadrul instituției 

dumneavoastră, vă mulțumim anticipat pentru ajutor și vă stăm la dispoziție pentru orice 

alte lămuriri sau informații suplimentare.  

 

 

Cu deosebită stimă, 

Președinte 

Ioan FETEA  
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