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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

 
Adresată:  Domnului Nechita-Adrian OROS, ministru al Agriculturii și 
Dezvoltării rurale 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 27/07/2020 
Obiectul întrebării: Aplicarea Programului Național Apicol 2020-2022. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
România deţine o îndelungată tradiţie în domeniul creşterii albinelor şi a 
realizării de produse apicole, apicultura impunându-se ca ocupaţie de sine 
stătătoare încă din cele mai vechi timpuri. 
 
În ședința Guvernului din data de 30 aprilie 2020 a fost adoptată o 
Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol 2020-2022. 
 
Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru perioada 2020 - 2022 este de 150.628 mii lei, 
din care 75.314 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la 
programele apicole naționale. Suma alocată PNA 2020-2022 este 
distribuită astfel: 
a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 
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b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei; 
c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei;  
 
Ca element de noutate, față de PNA anterioare au fost stabilite măsurile de 
asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, precum 
consultanța în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, 
organizarea de cursuri și perfecționare în apicultură, achiziția de către 
formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, în vederea 
obținerii fagurilor artificiali și achiziția de către formele asociative apicole de 
echipament pentru ambalarea mierii. 
 
O altă completare cu privire la raționalizarea transhumanței și a stupăritului 
pastoral vizează  achiziţionarea de unelte apicole și echipamente de 
protecţie precum și mijloace de transport apicol fără autopropulsie şi de 
încărcare–descărcare a stupilor în pastoral. 
 
De asemenea, în cadrul Programului Național Apicol 2020-2022 a fost 
inclusă o nouă acțiune referitoare la îmbunătățirea calității produselor în 
vederea unei mai bune valorificări a acestora pe piață, ce constă în 
decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calității 
mierii. 
 
Aceste completări ale Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-
2022 au drept scop sporirea numărului familiilor de albine, creşterea 
calitativă a produselor apicole și îmbunătăţirea indicatorilor de 
producţie. Noile prevederi ale Programului Naţional Apicol pentru perioada 
2020 – 2022 vor genera extinderea ofertei de produse apicole, majorarea 
exporturilor și dezvoltarea economiei rurale, prin păstrarea tradiţiei de 
creştere a albinelor. 
 
Totodată, din punct de vedere al impactului social și asupra mediului, 
Programul Național Apicol urmărește dezvoltarea unor servicii eficiente 
pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de miere în condiţii 
de calitate controlată, la nivelul standardelor europene, precum și 
valorificarea integrală şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, 
precum şi a resurselor din flora spontană. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 
 

1. Cum a fost aplicat din 30 aprilie 2020 Programul Național Apicol 2020-

2022?  
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2. Câți apicultori sau ferme apicole au beneficiat deja și care este cuantumul 

total al sprijinului financiar de care au beneficiat acești în cadrul 
Programului Național Apicol 2020-2022? 

3. Care este numărul actual a stupinelor din România și care sunt volumele 

de producție a mierii și a altor produse ale stupului în țara noastră în 
ultimii 5 ani? 

4. Care sunt volumele exporturilor și importurilor de miere și alte produse ale 

stupului în ultimii 5 ani? 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




