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HOTARÂRE nr. 245 din 16 martie 2011
privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a
cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
În conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI "Dispozitii speciale privind sectorul apicol" la
Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari
comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole
(Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu ale Deciziei Comisiei
Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunatatire a productiei si comercializarii
produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului si de
stabilire a contributiei Uniunii la acest program,
având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul
european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul
de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii
politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul
pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1
Se aproba Programul National Apicol pentru perioada 2011-2013, prevazut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aproba Normele de aplicare a Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, prevazute în
anexa nr. 2.
Art. 3
Se aproba cuprinsul Ghidului de bune practici pentru apicultura, prevazut în anexa nr. 3.
Art. 4
Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
alocat pentru Programul National Apicol pentru perioada 2011-2013, este de 43.941.628,75 lei, conform
prevederilor Deciziei Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunatatire
a productiei si comercializarii produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1.234/2007 al Consiliului si de stabilire a contributiei Uniunii la acest program, fiind distribuita astfel:
a)pentru anul 2011, 14.701.144,33 lei;
b)pentru anul 2012, 14.653.837,68 lei;
c)pentru anul 2013, 14.586.646,74 lei.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu
ANEXA Nr. 1:
PROGRAM NATIONAL APICOL din 16 martie 2011 pentru perioada 2011-2013
CAPITOLUL I: Scopul Programului National Apicol
România, conform Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a
unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse
agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16
noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa stabileasca pentru o perioada de 3 ani
un program national care sa vizeze îmbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor
apicole, denumit în continuare Program.
Scopul de baza al Programului este sprijinirea financiara a activitatilor de profilaxie si combatere a varoozei,
a efectuarii analizelor fizico-chimice ale mierii, a achizitionarii materialului biologic pentru refacerea
efectivului de familii de albine în vederea obtinerii produselor apicole de cea mai înalta calitate în stupine, a
achizitionarii stupilor, precum si a tiparirii si multiplicarii Ghidului de bune practici pentru apicultura.
CAPITOLUL II: Actiunile Programului
Actiunile cuprinse în Program sunt:
a)asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori;
b)combaterea varoozei;
c)rationalizarea stuparitului pastoral;
d)masuri de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;
e)sustinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul national.
CAPITOLUL III: Beneficiarii Programului
Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice si juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
si întreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, organizate în asociatii de crescatori de albine, federatii,
uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producatori recunoscute, conform legislatiei în vigoare.
CAPITOLUL IV: Modul de finantare
Comisia Europeana participa la finantarea actiunilor din Program cu pâna la 50% din cheltuielile efectuate
de România pentru fiecare actiune accesata, excluzând TVA.
Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecarui an pâna la data de
15 octombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse în acesta se aplica anual de catre beneficiari, de la
data de 16 octombrie a anului în curs pâna la data de 31 august a anului urmator. Platile aferente se fac în
timpul exercitiului financiar.
Contributia Uniunii Europene la Programul de îmbunatatire a productiei si comercializarii produselor apicole
este aprobata prin Decizia Comisiei din 14 septembrie 2010, iar cursul euro este stabilit de Banca Centrala
Europeana, la data de 30 decembrie 2009, la valoarea de 4,2325 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE)
nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului
agromonetar al euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente.
CAPITOLUL V: Institutiile publice responsabile
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta pentru elaborarea prevederilor de
implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si de avizarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este autoritatea competenta pentru elaborarea ghidului
solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, a formularisticii de solicitare a sprijinului
financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea si centralizarea solicitarilor, cu elaborarea procedurilor de
control, precum si cu efectuarea platilor, conform masurilor cuprinse în Program.

CAPITOLUL VI: Detalierea actiunilor aprobate în Program
1.Asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori - Tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune
practici pentru apicultura si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri
Formele asociative legal constituite depun Ghidul de bune practici pentru apicultura atât la Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cât si la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor, institutii care selecteaza cel mai complet si tehnic Ghid de bune practici pentru apicultura si îl
avizeaza, în urma consultarilor din cadrul întâlnirilor de lucru dintre reprezentantii acestora.
Ghidul de bune practici pentru apicultura se depune pâna la data de 4 aprilie 2011 si se avizeaza pâna la
data 29 aprilie 2011 de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Ghidul de bune practici pentru apicultura cuprinde capitole distincte referitoare la conditiile care trebuie
îndeplinite de catre apicultori, asa cum sunt prezentate în anexa nr. 3, prezentarea masurilor finantate prin
Program, precum si adrese utile ale institutiilor publice sau ale formelor asociative legal constituite.
Diseminarea informatiilor cuprinse în Ghidul de bune practici pentru apicultura avizat se realizeaza atât prin
tiparirea si multiplicarea acestuia, cât si prin tiparirea altor materiale informative, respectiv flayere, afise,
brosuri.
Flayerele, afisele si brosurile contin informatiile referitoare la Ghidul de bune practici pentru apicultura,
precum si masurile finantate prin Program.
Ghidul de bune practici pentru apicultura, precum si materialele informative, respectiv flayerele, afisele,
brosurile se difuzeaza la institutiile publice cu atributii în apicultura, respectiv oficiile judetene pentru
ameliorare si reproductie în zootehnie, centrele locale si judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru
Agricultura, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si oficiile judetene si
centrele regionale de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit, dar si în cadrul târgurilor si expozitiilor apicole.
Sprijinul financiar alocat pentru tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultura si a
materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, este în valoare de maximum 17.197,45 lei si reprezinta 50% din valoarea
totala a acestuia, restul de 50% reprezentând contributia financiara a Comisiei Europene la acesta, fiind
repartizat astfel:
a)pentru anul 2011, 7.398,41 lei;
b)pentru anul 2012, 5.612,29 lei;
c)pentru anul 2013, 4.186,75 lei.
Conditii de eligibilitate:
- forma asociativa în domeniul apicol, legal constituita, care depune în termen legal, tipareste si multiplica
Ghidul de bune practici pentru apicultura, precum si materialele informative, respectiv flayere, afise, brosuri;
- forma asociativa prezinta un cost estimativ per pagina pentru Ghidul de bune practici pentru apicultura si
per bucata pentru materiale informative;
- Ghidul de bune practici pentru apicultura depus la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si la
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor respecta prevederile anexei nr. 3
la hotarâre;
- Ghidul de bune practici pentru apicultura se redacteaza astfel încât sa fie lizibil.
Cheltuieli eligibile:
- costul/pretul fara TVA pentru tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum
si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri.
2.Combaterea varoozei
2.1.Masura 2.1. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si
funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România
din apicultura conventionala
Conditii de eligibilitate:
- apicultorul trebuie sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
- apicultorul trebuie sa detina si sa completeze carnetul de stupina, conform legislatiei în vigoare, din care
sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- apicultorul trebuie sa aiba pregatire în domeniul apiculturii, confirmata prin atestat/certificat/diploma,
conform legislatiei în vigoare;
- familiile de albine din rase omologate în România trebuie sa aiba înregistrare/autorizare la directia sanitarveterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul
agricol;
- apicultorul trebuie sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de profil legal constituite, prin
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale;
- medicamentele achizitionate trebuie sa fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
- produsele biologice, suplimentele nutritive si biostimulatorii trebuie sa fie notificate la Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
- tratamentele trebuie sa se desfasoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat si urmarit
de reprezentantii formei asociative;
- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie sa îndeplineasca urmatoarele
caracteristici:
a)întreaga suprafata aflata sub rame trebuie sa fie acoperita cu o plasa metalica;
b)sub plasa metalica trebuie sa fie amplasat un sertar, care sa permita examinarea parazitilor cazuti din
familia de albine pe acesta.
Cheltuieli eligibile:
- pretul/costul fara TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei;
- pretul/costul fara TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive si biostimulatorilor;
- pretul/costul fara TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.
2.2.Masura 2.2. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si
funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România
din apicultura ecologica
Conditii de eligibilitate:
- apicultorul trebuie sa fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;
- apicultorul trebuie sa detina si sa completeze carnetul de stupina, conform legislatiei în vigoare, din care
sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
- apicultorul trebuie sa aiba pregatire în domeniul apiculturii, confirmata prin atestat/certificat/diploma,
conform legislatiei în vigoare;
- apicultorul trebuie sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de profil legal constituite, prin
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale;
- familiile de albine din rase omologate în România trebuie sa fie înregistrate la directia pentru agricultura
judeteana privind productia ecologica sau sa fie în perioada de conversie;
- familiile de albine din rase omologate în România trebuie sa aiba înregistrare/autorizare la directia sanitarveterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul
agricol;
- medicamentele achizitionate trebuie sa fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
- produsele biologice, suplimentele nutritive si biostimulatorii trebuie sa fie notificate la Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
- tratamentele trebuie sa se desfasoare în baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat si urmarit
de reprezentantii formei asociative;
- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie sa îndeplineasca urmatoarele
caracteristici:
a)întreaga suprafata aflata sub rame trebuie sa fie acoperita cu o plasa din otel inoxidabil;
b)sub plasa metalica trebuie sa fie amplasat un sertar, care sa permita examinarea parazitilor cazuti din
familia de albine pe acesta.
Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fara TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la baza acizi
organici, uleiuri esentiale, produse naturale;
- pretul/costul fara TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive si al biostimulatorilor;
- pretul/costul fara TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.
3.Sustinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul national - Achizitionarea de matci, roi la
pachet, roi pe faguri si familii de albine din rase omologate în România
Conditii de eligibilitate:
- apicultorul trebuie sa fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;
- apicultorul trebuie sa aiba pregatire în domeniul apiculturii, confirmata prin atestat/certificat/diploma,
conform legislatiei în vigoare;
- apicultorul trebuie sa achizitioneze familiile de albine si/sau matcile si/sau roiurile la pachet si/sau roiurile
pe faguri din rase omologate în România numai prin masurile prevazute în prezentul program si sa nu
solicite finantare si din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);
- apicultorul trebuie sa detina si sa completeze carnetul de stupina, conform legislatiei în vigoare, din care
sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
- apicultorul trebuie sa detina minimum 25 de familii de albine în cazul achizitionarii matcilor din rase
omologate în România;
- familiile de albine din rase omologate în România trebuie sa aiba înregistrare/autorizare la directia sanitarveterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul
agricol;
- apicultorul trebuie sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de profil legal constituite, prin
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale;
- achizitionarea matcilor trebuie sa se faca numai din rase omologate în România de la ferme de elita sau
ferme de multiplicare autorizate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie
"Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform criteriilor de autorizare prevazute în legislatia în vigoare.
Cheltuieli eligibile:
- pretul/costul fara TVA pentru achizitia de maximum 100 de matci/apicultor;
- pretul/costul fara TVA pentru achizitia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor;
- pretul/costul fara TVA pentru achizitia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor;
- pretul/costul fara TVA pentru achizitia de maximum 125 de familii de albine/apicultor.
4.Rationalizarea stuparitului pastoral - Achizitionarea de stupi în vederea reformarii stupilor uzati în urma
deplasarii acestora în pastoral
Conditii de eligibilitate:
- apicultorul trebuie sa fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;
- apicultorul trebuie sa aiba pregatire în domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori
diploma, conform legislatiei în vigoare;
- apicultorul trebuie sa achizitioneze stupii numai prin masurile prevazute în Program si sa nu solicite
finantare si din FEADR;
- apicultorul trebuie sa detina minimum 25 de familii de albine din rase omologate în România care sa aiba
înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;
- apicultorul trebuie sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de profil legal constituite, prin
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale;
- apicultorul trebuie sa detina si sa completeze carnetul de stupina, conform legislatiei în vigoare, din care
sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale, respectiv sa aiba viza formei
asociative din care face parte la rubrica "deplasari în pastoral";
- stupii trebuie sa fie achizitionati de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificarile ulterioare, care produc si/sau comercializeaza stupi.

Cheltuieli eligibile:
- pretul/costul fara TVA pentru achizitia de maximum 125 de stupi utilati conform tehnologiei apicole,
excluzând materialul biologic, pentru fiecare apicultor.
5.Asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii - Efectuarea analizelor
fizico-chimice care sa ateste calitatea mierii
Conditii de eligibilitate:
- apicultorul trebuie sa fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;
- apicultorul trebuie sa aiba pregatire în domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori
diploma, conform legislatiei în vigoare;
- familiile de albine din rase omologate în România trebuie sa aiba înregistrare/autorizare la directia sanitarveterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul
agricol;
- apicultorul trebuie sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de profil legal constituite, prin
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale;
- apicultorul trebuie sa detina si sa completeze carnetul de stupina, conform legislatiei în vigoare, din care
sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
- analizele fizico-chimice ale mierii trebuie sa fie facute la un laborator autorizat sanitar-veterinar.
Cheltuieli eligibile:
- pretul/costul fara TVA pentru setul de baza de analize fizico-chimice care sa ateste calitatea mierii si care
trebuie sa cuprinda:
- determinarea hidrometilfurfurolului (HMF)din miere;
- determinarea glucozei si fructozei din miere;
- determinarea continutului de apa;
- examen organoleptic;
- determinarea indicelui colorimetric.
CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Prin exceptie de la prevederile referitoare la conditia de eligibilitate privind identificarea stupilor conform
Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, pentru acordarea sprijinului financiar aferent anului
2011, apicultorii nu trebuie sa îndeplineasca aceasta conditie de eligibilitate, devenind obligatorie începând
cu data de 1 noiembrie 2011.
ANEXA Nr. 2:
NORME din 16 martie 2011 de aplicare a Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013
(la data 28-mar-2011 actul a fost aprobat de Hotarirea 245/2011 )
Art. 1
(1)Beneficiarii Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013 (Program), astfel cum sunt
definiti în anexa nr. 1 la hotarâre, solicita anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care
fac parte, legal constituita conform legislatiei în vigoare, si depun la sediul acesteia urmatoarele documente
justificative:
a)cerere pe baza careia solicita accesarea o singura data a masurilor prevazute în Program în care
mentioneaza si acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleasi formei asociative;
(la data 28-dec-2011 Art. 1, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 1237/2011 )
b)declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat sprijin financiar prin
intermediul altei forme asociative;
c)declaratie pe propria raspundere ca achizitioneaza familiile de albine si/sau matcile si/sau roiurile la
pachet si/sau roiurile pe faguri din rase omologate în România si/sau stupii, numai prin masurile prevazute
în Program si nu solicita finantare si din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);
d)copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

e)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de înregistrare fiscala,
dupa caz;
f)copia adeverintei care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine înscrise în Registrul
agricol, la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local;
(la data 28-dec-2011 Art. 1, alin. (1), litera F. modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 1237/2011 )
g)copia adeverintei/atestatului/certificatului/diplomei care sa confirme pregatirea apicultorului în
domeniul apicol, conform legislatiei în vigoare, eliberata pâna la termenul-limita de depunere a
cererii si a documentelor, dupa caz;
(la data 28-dec-2011 Art. 1, alin. (1), litera G. modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 1237/2011 )
h)copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinara, eliberat înainte de depunerea
cererii de solicitare la sediul formei asociative de catre directia judeteana sanitar-veterinara si
pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia îsi desfasoara
permanent activitatea exploatatia/unitatea;
(la data 28-dec-2011 Art. 1, alin. (1), litera H. modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 1237/2011 )
i)copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativa din care face parte, din care sa rezulte ca
apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral, avizat de catre consiliul local;
j)copia buletinului de analize fizico-chimice ale mierii;
k)copia facturii fiscale de efectuare a platii analizelor fizico-chimice ale mierii.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. i), pentru anul 2011, apicultorii care solicita sprijin financiar
pentru achizitionarea de stupi în vederea reformarii stupilor uzati în urma deplasarii acestora în pastoral si
nu au ordin de deplasare în pastoral pe anul 2010 trebuie sa depuna copia paginii vizate de forma
asociativa din care face parte, la rubrica "deplasari în pastoral", din carnetul de stupina.
(3)Beneficiarii Programului care sunt crescatori de albine ecologice solicita anual sprijinul financiar prin
intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei în vigoare, si depun la
sediul acesteia, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
a)copia fisei de înregistrare a producatorului în agricultura ecologica, aprobata de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale;
b)copia contractului producatorului ecologic încheiat cu un organism de inspectie si certificare aprobat de
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c)copia certificatului de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru
familiile de albine aflate în perioada de conversie sau certificate.
Art. 2
(1)Forma asociativa legal constituita are obligatia de a pastra la sediul acesteia urmatoarele:
a)documentele prevazute la art. 1;
b)procesul-verbal din care sa reiasa ca membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele,
produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii si fundurile de stupi pentru control sau fundurile
de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, matcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile
de albine solicitate, precum si stupii;
c)calendarul tratamentelor, întocmit si urmarit de aceasta;
d)registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar.
(2)Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza conform legislatiei în vigoare si sunt puse la dispozitia
reprezentantilor compartimentului de inspectie din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plati si
Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si reprezentantilor altor institutii de
control abilitate.
Art. 3
(1)Pentru actiunile prevazute în anexa nr. 1 la hotarâre, cap. II lit. b)-e), forma asociativa legal constituita,
pe baza cererilor si a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si
Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia îsi are sediul înregistrat în
actele de constituire, urmatoarele documente:

a)cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare actiune în parte;
b)copia documentului din care sa rezulte ca forma asociativa are membrii cu stupi identificati de catre
aceasta, prin Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K.
Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor;
c)centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite, care solicita sprijin financiar pentru fiecare
actiune în parte;
d)copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite;
e)documentul de identitate bancara al formei asociative legal constituite;
f)copia facturii fiscale de achizitie a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive,
biostimulatorilor si a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru
combaterea varoozei;
g)copia facturii fiscale de achizitie a matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din
rase omologate în România;
h)copia facturii fiscale de achizitie a stupilor;
i)copia documentelor fiscale de efectuare a platii medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor
nutritive, biostimulatorilor si a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru
combaterea varoozei;
j)copia documentelor fiscale de efectuare a platii matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor
de albine din rase omologate în România;
k)copia documentului fiscal de efectuare a platii stupilor;
l)copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a platii analizelor fizico-chimice ale mierii;
m)copia certificatului de origine, care atesta provenienta matcilor din ferme de elita autorizate de catre
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" si
autorizate sanitar veterinar;
n)copia declaratiei de conformitate, care atesta provenienta matcilor din ferme de multiplicare autorizate de
catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" si
autorizate sanitar veterinar.
(2)Documentele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie în limba româna sau însotite de traduceri legalizate ale
acestora, dupa caz.
(3)Pentru actiunea prevazuta la anexa nr. 1 la hotarâre, cap. II lit. a), forma asociativa legal constituita care
elaboreaza, tipareste si multiplica Ghidul de bune practici pentru apicultura, precum si materialele
informative, respectiv flayere, afise, brosuri, depune cererea la Agentia de Plati si Interventie pentru
Agricultura, însotita de urmatoarele documente:
a)copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite;
b)documentul de identitate bancara al formei asociative legal constituite;
c)copia Ghidului de bune practici pentru apicultura avizat, precum si copii ale materialelor informative,
respectiv flayere, afise, brosuri;
d)copia facturii fiscale de efectuare a platii pentru tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru
apicultura si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri;
e)copia centralizatorului celor carora li s-a distribuit gratuit Ghidul de bune practici pentru apicultura si
materialele informative, respectiv flayere, afise, brosuri, care sa cuprinda numele institutiei/organizatorului
de târguri si expozitii apicole, numarul de exemplare, data distribuirii, datele de identificare si semnatura
beneficiarilor.
Art. 4
Fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa si stupii achizitionati prin prezentul
program trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute în Ghidul de bune practici pentru apicultura.
Art. 5
Pentru actiunile prevazute în Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o
însotesc este 1 august a fiecarui an.
Art. 6
(1)Dupa finalizarea procesului de înregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal
constituite, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului

Bucuresti, întocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura centralizatorul cu
solicitarile sprijinului financiar pentru fiecare actiune în parte, în vederea stabilirii nivelului sprijinului
financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010.
(2)Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura transmite centrelor sale judetene, respectiv al
municipiului Bucuresti, nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecarei actiuni prevazute în Program.
Art. 7
(1)Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului
Bucuresti, dupa centralizarea si antecalculatia sumelor aferente cererilor, întocmesc si transmit Agentiei de
Plati si Interventie pentru Agricultura o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului
financiar.
(2)Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa aprobarea sumelor solicitate, întocmeste si
transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru
plata sprijinului financiar.
Art. 8
În baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar, transmise de
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite
Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotita de situatia
centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.
Art. 9
Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din
bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie
pentru Agricultura, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite în conturile solicitantilor
sprijinului financiar, conform legislatiei în vigoare.
Art. 10
(1)În baza prevederilor prezentei hotarâri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza
formularistica necesara implementarii prezentelor norme, procedurile detaliate de operare, de verificare a
cererilor si a conditiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre actiunile din Program, precum si procedura de
control, care se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei de Plati si Interventie pentru
Agricultura.
(2)Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza ghidul solicitantului pentru acordarea
sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si
este adus la cunostinta beneficiarilor prin afisare pe site-ul oficial al Agentiei de Plati si Interventie pentru
Agricultura.
(3)Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare realizarii actiunilor
cuprinse în Program.
(4)Forma asociativa legal constituita, pe parcursul unui an, prezinta o singura data, la prima solicitare,
actele de identificare, în copie, precum si originalele pentru autentificare.
(5)Forma asociativa legal constituita va anunta orice modificare privind identificarea ei la centrul judetean al
Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 5 de zile
lucratoare de la respectiva modificare.
Art. 11
(1)În cazul în care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si
aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura se încadreaza în limita sumei aprobate prin
Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, nivelul sprijinului financiar se stabileste la
valoarea de achizitie, fara TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive,
biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de
albine omologate în România din apicultura conventionala/ecologica, a matcilor, a roiurilor la pachet, a
roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a stupilor, precum si la valoarea, fara TVA, a setului de baza de
analize fizico-chimice care sa ateste calitatea mierii, conform facturii.

(2)În cazul în care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si
aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura depaseste suma aprobata prin Decizia
Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
stabileste nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor,
produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau
fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura
conventionala/ecologica, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a
stupilor, precum si la valoarea cea mai mica, fara TVA, a setului de baza de analize fizico-chimice care sa
ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toti beneficiarii.
(21)În cazul în care dupa aplicarea prevederilor alin. (2) nu se depaseste suma aprobata prin Decizia
Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
stabileste procentual nivelul sprijinului financiar pentru beneficiarii care au valoarea de achizitie,
fara TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si
fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine
omologate în România din apicultura conventionala/ecologica, a matcilor, a roiurilor la pachet, a
roiurilor pe faguri, a familiilor de albine, a stupilor sau a setului de baza de analize fizico-chimice
care sa ateste calitatea mierii, mai mare decât valoarea minima de achizitie, fara TVA, fara a se
depasi valoarea de achizitie, fara TVA, din factura, pâna la limita sumei aprobate.
(la data 28-dec-2011 Art. 11, alin. (2) completat de Art. 1, punctul 17. din Hotarirea 1237/2011 )
(3)În cazul în care si dupa aplicarea prevederilor alin. (2) se depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei
Europene din data de 14 septembrie 2010, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste
nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor,
produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau
fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura
conventionala/ecologica, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a
stupilor, precum si din valoarea cea mai mica, fara TVA, a setului de baza de analize fizico-chimice care sa
ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toti beneficiarii, pâna la limita sumei aprobate.
ANEXA Nr. 3: CUPRINSUL Ghidului de bune practici pentru apicultura
SECTIUNEA 1: Conditii
- Domeniu de aplicare
SECTIUNEA 2: Tehnologii apicole
- Stupine de productie
- Stupine de producere a materialului biologic
- Stupine de selectie si ameliorare
- Criterii de autorizare a stupinelor de elita si/sau multiplicare
- Stuparitul pastoral
- Stupii si principalele echipamente apicole
SECTIUNEA 3: Recoltarea si valorificarea produselor apicole
- Calitatea mierii de albine si a altor produse apicole destinate consumului uman
- Surse de contaminare a mierii de albine
- Cerinte privind igiena spatiilor în care se realizeaza extractia mierii de albine
- Cerinte privind igiena echipamentelor de extractie a mierii
- Cerinte privind spatiile pentru depozitarea mierii de albine
- Cerinte privind igiena extractiei si depozitarii mierii de albine
- Cerinte privind marcarea si etichetarea mierii de albine
- Restrictii privind livrarea catre consumatorul final sau livrarea la unitatile de procesare a mierii sau a altor
produse apicole
- Cerinte privind starea de sanatate si igiena personalului

SECTIUNEA 4: Supravegherea sanitara veterinara a stupinelor
- Conditii de înregistrare/autorizare
- Controlul sanitar veterinar oficial al familiilor de albine si al igienei productiei de miere
- Cerinte privind igiena familiilor de albine si a stupinei
- Actiunile în caz de identificare a familiilor de albine bolnave
SECTIUNEA 5: Masuri de prevenire si combatere a bolilor la albine
- Metode si procedee de combatere antivarooa
- Metode si procedee de combatere în loca americana
- Metode si procedee de combatere a bolilor supravegheate pasiv
- Medicamente si biostimulatori
- Metode si procedee pentru combaterea daunatorilor
SECTIUNEA 6: Anexe
- Carnetul stupinei
- Gestiunea documentelor si completarea carnetelor de stupina
- Evidentierea tratamentelor si gestiunea medicamentelor
- Standarde miere
- Legislatie comunitara si nationala:
-- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare (extras);
-- Legea apiculturii nr. 89/1998, republicata
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