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    Către: 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Domnului Ministru Petre DAEA 

 

 Având în vedere situația deosebit de grea prin care trece sectorul apicol, suntem 

nevoiți să vă informăm în legătură cu nemulțumirea apicultorilor pentru neacordarea unui 

sprijin financiar în anul 2022, în condițiile în care producțiile realizate în acest sector nu au 

asigurat acoperirea cheltuielilor efectuate, așa cum s-a întâmplat de altfel în ultimii 3-4 

ani.  

 Dintre problemele importante, supunem atenției dumneavoastră următoarele:  

• obținerea de producții de miere mult sub nivelul multianual; 

• creșterea costurilor de producție cu 30-40%; 

• scăderea prețurilor de achiziție față de anii anteriori cu aproape 30%; 

• scăderea consumului de miere precum și a cererii pentru export a acesteia; 

• importurile masive de miere extra comunitară (Ucraina) care au ajuns la peste 6000 

tone în ultimii ani; 

• lipsa promovării și neaplicarea Legii 509 din 2006 “Mierea in școli”, care a fost amânată 

încă odată, prin Ordonanța de Urgență nr.168/2022. 

• reducerea arealului melifer – mai ales a celui silvic; 

• lipsa fondurilor pentru cercetare, atât de necesare pentru acest sector; 

• depopularea și mortalitatea masivă a familiilor de albine în această perioadă, ceea ce 

va duce la scăderea numărului de albine; 

• efectele negative asupra producției ca urmare a schimbărilor climatice; 

 

Cu toate că bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevedea pentru acest 

an un ajutor de minimis pentru apicultură, acesta nu a fost acordat, chiar dacă sectorul 

vegetal a fost calamitat, iar albina este printre primele specii zootehnice care are de suferit 

din acest punct de vedere. 

Singura sursă de finanțate pentru acest sector o reprezintă Programul Național Apicol, 

dar acesta nu asigură fondurile necesare decât pentru aproximativ 25-30% din numărul de 
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familii de albine existente în România, în acest sens țările vecine au găsit posibilități de 

ajutor pentru familiile de albine inclusiv prin programele de bunăstare animală. 

Toate aceste condiții contribuie la decizia unui număr din ce în ce mai mare de 

apicultori de a renunța la această activitate, cât și la îndepărtarea tinerilor de la decizia de  

a practica această meserie. 

Având în vedere toate aceste provocări ale sectorului apicol, vă rugăm să găsiți soluții 

de sprijin, prin includerea albinei în toate schemele și programele de ajutor care au legătură 

cu schimbările climatice, deoarece impactul acestor schimbări va fi tot mai drastic și vor 

determina cheltuieli suplimentare din ce în ce mai mari din partea apicultorilor. Totodată, 

și solicitarea mai veche a asociației noastre de sprijin direct pe familia de albine, trebuie 

să devină realitate nu numai la nivel național, dar și la nivel european. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Președinte  

Ioan FETEA 

 

 


