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Către: 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Domnului Ministru Petre DAEA 

 

Asociația Crescătorilor de Albine din România, cu peste 60 de ani de activitate în apicultură, 

a asigurat, în timp, reprezentarea intereselor apicultorilor în relațiile cu instituțiile 

guvernamentale ale Statului Român pentru o bună desfășurare a activității în acest sector. 

Provocările deosebite la care este supusă an de an albina: tratamente fitosanitare, lipsa unui 

sprijin direct pe familia de albine și mai ales schimbările climatice nefavorabile, ne-au 

determinat în ultimii ani să solicităm sprijin Guvernului în alocarea de fonduri pentru 

menținerea în viață a familiilor de albine și asigurarea bunăstării acestora. 

Cu toate că la începutul anului apicultorii erau optimiști în obținerea unor producții care să 

asigure rentabilitatea stupinelor, suprafețele mai mici semănate cu rapiță, ca primă cultură 

meliferă de producție, temperaturile scăzute și ploile care s-au suprapus cu perioada de 

înflorire au generat producții scăzute la acest cules. 

Cea de-a doua specie meliferă, salcâmul, a fost calamitat în proporție de 50-70% în anumite 

zone ale țării și drept urmare a asigurat producții scăzute la nivel național.  

Teiul, cu o pondere redusă în totalul producției naționale de miere, ca urmare a suprafețelor 

mici pe care se regăsește această specie, a avut mult de suferit din cauza temperaturilor 

excesiv de mari din perioada de înflorire.  

Ultima cultură, de producție pentru apicultori, floarea soarelui,  care asigură în mod normal 

peste 40% din producția anuală de miere este compromisă din cauza secetei excesive.  

Deplasarea în pastoral pentru valorificarea producției naționale de miere nu este făcută 

decât de 30-35% dintre apicultori cu efectivele de albine aferente. În acest an, numărul acestor 

deplasări a scăzut, ca urmare a majorării tarifelor RCA și a prețului la  combustibil. Producția 

de miere va fi una modestă și nu va asigura recuperarea cheltuielilor făcute în prima jumătate 

a anului, ci dublarea lor în perioada imediat următoare, mai ales în perspectiva asigurării 

rezervelor de iernare a familiilor de albine, la solicitarea unui număr mare de apicultori facem 

acest demers către dumneavoastră.  

Vă informam că la această data, valorificarea producției modeste de miere obținută de 

apicultori este îngreunată de lipsa contractelor externe, dar și de lipsa protecției producției 

autohtone de importurile de miere extra comunitară. 

În aceste momente, dificile pentru apicultura românească, apicultorii solicită un sprijin 

financiar sub formă ajutor de minimis, de cel puțin 20 euro pe familia de albine, pentru 

menținerea și asigurarea supraviețuirii familiilor de albine.  

 

Cu deosebit respect, 

Președinte, 

Ioan FETEA  

mailto:acaromania@rdsmail.ro
http://www.aca.org.ro/

