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Denumirea intervențiilor 
(conform art. Art. 55 alin. (1)  lit. b. din proiectul de Regulament EU 2021 /SPR 

1. Asistență tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori

2. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral 

4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

5. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe 
piaţă
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TABLOUL FINANCIAR - valori estimative 

Nr. 
crt.

TIPURI INTERVENȚII Exercitiu financiar Total 2023-2027
2023 2024 2025 2026 2027

1.

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi
organizaţiile de apicultori, art. 55, alin.
(1), lit a)

895.687,88
conform buget estimativ  

PNS 2023 -2027 887.450,82 881.842,80 895.687,88 887.450,82
4.448.120.2

2.

Combaterea agresorilor și a bolilor
specifice stupilor, în special a varoozei, 55

alin. (1) lit. b) punct. (i)

1.218.135,5

conform buget estimativ  

PNS 2023-2027
1.227.698,5 1.222.868,5 1.218.135,5 1.227.698,5

6.114.536,5

3.

Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului 
pastoral , 55 alin. (1) lit.g) punct.(iv)

1.271.876,5
conform buget estimativ  

PNS-2023-2027
1.662.393,5 1.671.781,5 1.271.876,5 1.662.393,5

7.540.321,5

4.

Măsuri de asistenţă pentru repopularea 
şeptelului apicol din Uniune

, art. 55 alin. (1) lit.b),punct.(iii)

1.540.583
conform buget estimativ  

PNS 2023-2027
1.970.854 1.960.667 1.540.583 1.970.854

8.983.541

5. 

Îmbunătăţirea calităţii produselor în 
vederea unei mai bune valorificări a 

produselor pe piaţă
, art. 55 alin. (1) lit. g)

322.447,5
conform buget estimativ  

PNS 2023-2027
333.232,5 344.469,5 322.447,5 333.232,5

1.655.829,5

Alocare totală/ exercițiu financiar (euro) 5.248.730,38 6.081.629,32 6.081.629,32 5.248.730,38 6.081.629,32 28.742.348,7

*
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Tipuri de intervenții

1.Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a) 

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României

Indicatorul de realizare: 
◦ O.37 – nr. de acțiuni sau unități destinate conservării sau îmbunătățirii apiculturii (contracte de 

asistență tehnică)

◦ Indicatorii de rezultat: 

 R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Obiective 

Obiectiv general 1 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea
alimentară

Obiectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Nevoile la care răspunde intervenția
-N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, apicol, plante
medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a contribui
semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării
de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația din mediul
rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și educare a 
consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv atât asupra
apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată o valorificare mai bună a produselor apicole, asigurarea
trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

• N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Condiţii de eligibilitate

1.Consultanţă în apicultură

a).Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur contract de prestări servicii pentru activităţi de consultanţă în
domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanţa să fie absolvent de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau
veterinar.

b),Prestatorul de servicii de consultanţă trebuie să fie persoană juridică/persoană fizică autorizată şi să deţină cod CAEN 
pentru servicii de consultanţă.

c) Definirea clară în contract a activităţilor de consultanţă, a perioadelor de realizare a acestora şi a documentelor puse la 
dispoziţia formei asociative de către prestator.

d) Activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, 
iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de consultanţă pentru fiecare an apicol
în parte.

e). Solicitantul se asigură că activitatea de consultanţă cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar obiectivele
acesteia sunt îndeplinite.
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Condiţii de eligibilitate

2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

a) acţiunea de promovare a apiculturii cuprinde activităţile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afişe, panouri, broşuri, reclame
TV, radio, online, precum şi organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea
apiculturii şi a produselor apicole, zile de degustare;

b) forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activităţile de promovare în domeniul apicol;

c). prestatorul de servicii de promovare trebuie să deţină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfăşurat;

d) definirea clară în contract a activităţilor de promovare şi perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ materialelor, respectiv
publicaţii, foto, audio, video, mostre, puse la dispoziţia formei asociative de către prestator conform contractului;

e). activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul
contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de promovare pentru fiecare an apicol în parte;

f) solicitantul se asigură că activităţile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt
îndeplinite.
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Condiţii de eligibilitate

3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

a). forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de 
cursuri de perfecţionare în apicultură cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, 
autorizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, conform legislaţiei în
domeniu;

b). organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 şi
maximum 28 de cursanţi/curs;

c) activităţile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare
în apicultură trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar
în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi pentru fiecare an 
apicol în parte.
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Condiţii de eligibilitate

4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea
obţinerii fagurilor artificiali

a) să păstreze şi să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 
ani;

b) să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;

d) să achiziţioneze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a 
Programului.
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Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, art. 55 alin. (1) lit. a)

Condiţii de eligibilitate

5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

a). să păstreze şi să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 
3 ani;

b) să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii;

c) să achiziţioneze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a 
Programului.
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Tipuri de intervenții

2.Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, art. 55 alin. (1) lit. b) 
punct.(i)

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României

Indicatorul de realizare: 
◦ O.37 –nr. de acțiuni sau unități destinate conservării sau îmbunătățirii sectorului apicol(număr familii 

de albine)

◦ Indicatorii de rezultat: 

 R.35 Conservarea familiilor de albine: Ponderea familiilor de albine care beneficiază de sprijin din PAC
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2.Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(i)

Obiectiv general 1 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea
alimentară

Objectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din România și
adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește
obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile. 

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care 
produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.
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2.Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(i)

◦ Nevoi(e) abordate prin intervenție

• N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, 
apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a 
contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al 
producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit
suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și
educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv
atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată o valorificare mai bună a 
produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de 
a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

• N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.
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2.Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(i)

Condiţii de eligibilitate:

Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor,  în special a varoozei

1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru 
aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

3. medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru 
Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a 
Medicamentelor „EMA“;

4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor;

5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru 
tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi
întregi în funcţie de forma de prezentare;

6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină cu toate activităţile desfăşurate în cadrul stupinei, respectiv mişcarea
efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora.
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Tipuri de intervenții

3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României

Indicatorul de realizare: 
◦ 0.37nr. de acțiuni sau unități destinate conservării sau îmbunătățirii sectorului apicol(număr de 

beneficiari)

◦ Indicatorii de rezultat: 

 R.35Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

Obiectiv general 1 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure
securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea 
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din 
România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen
lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența
energetică globală și procesele durabile. 

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi
mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la 
cerinţele pieţei.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

◦ Nevoi(e) abordate prin intervenție

• N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, 
legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a 
contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al 
producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit
suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și
educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact 
pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată o valorificare mai
bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului
apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

• N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral 

Condiţii de eligibilitate generale:

1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, 

3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

A) Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

Condiţii de eligibilitate specifice:

1. apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine;

2. cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care produc şi/sau comercializează cutii;

3. să achiziţioneze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării intervenției

4. apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziţionate şi păstrarea cutiilor 
deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

B) Achiziţionarea de accesorii apicole

Condiţii de eligibilitate specifice:

1. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător 
polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator; 

2. să achiziţioneze colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe 
perioada derulării Programului/beneficiar;

3. achiziţionarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi
maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

C.) Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie

Condiţii de eligibilitate specifice:

1. apicultorul poate achiziţiona: echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, 
furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;

2. să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie maximum de 2 ori pe perioada derulării 
Programului/beneficiar şi maximum 2 bucăţi din fiecare produs.
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3. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral , art. 55 alin. (1) lit. b) punct. (iv)

D) Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol 
şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

Condiţii de eligibilitate specifice:

1. apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine;

2. apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de 
încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;

3. să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole 
şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării 
Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;

4. să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci 
apicole/pavilioane apicole şi mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o 
perioadă de minimum 3 ani;

5. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie şi mijloacele fără autopropulsie de încărcare-
descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;
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Tipuri de intervenții

4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României

Indicatorul de realizare: 
◦ 0.37 nr. de acțiuni sau unități destinate conservării sau îmbunătățirii sectorului apicol (număr de 

beneficiari)

◦ Indicatorii de rezultat: 

 R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC
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4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

Obiectiv general 1 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să
asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea 
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din 
România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe
termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, 
eficiența energetică globală și procesele durabile. 

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici
şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la 
cerinţele pieţei.
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4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

◦ Nevoi(e) abordate prin intervenție

• N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, 
legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a 
contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al 
producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit
suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și
educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact 
pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată o valorificare mai
bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului
apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

• N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.
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4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

1. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură

Condiţii de eligibilitate:

a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

b) să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare, 

d) să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate

e) familiile de albine achiziţionate prin masură trebuie să conţină mătci achiziţionate de la stupine de elită şi/sau
multiplicare

g) pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru
tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;

h) apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi

i). mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor
pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează;
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4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

2. Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi
multiplicare 

Condiţii de eligibilitate

1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi

3) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată 

4) în cadrul măsurii se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine 
în cazul stupinelor de multiplicare şi maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de 
albine în cazul stupinelor de elită, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut;
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4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune , 
art. 55 alin. (1) lit. b) punct.(iii)

Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

Condiţii de eligibilitate:

a). apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

b). apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi

c). stupina de elită/multiplicare să fie autorizată 

d) apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziţioneze
următoarele accesorii apicole: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de 
inseminare;

e) să achiziţioneze accesoriile o singură dată pe perioada derulării măsurii/beneficiar, dar maximum 
un produs din fiecare;

f) accesoriile achiziţionate trebuie să fie noi la momentul achiziţiei.
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Tipuri de intervenții

5.Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă; care se 
încadrează la art.55 alin (1) lit g

Aria teritorială de aplicabilitate: întreg teritoriul României

Indicatorul de realizare: 
◦ 0.37 nr. de acțiuni sau unități destinate conservării sau îmbunătățirii sectorului apicol (număr de 

seturi de analize fizico-chimice)

◦ Indicatorii de rezultat: 

 R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC
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5.Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pe piaţă; care se încadrează la art.55 alin (1) lit g

Obiectiv general 1 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să
asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea 
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din 
România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe
termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, 
eficiența energetică globală și procesele durabile. 

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici
şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la 
cerinţele pieţei.
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5.Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pe piaţă; care se încadrează la art.55 alin (1) lit g

◦ Nevoi(e) abordate prin intervenție

• N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, 
apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a 
contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al 
producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit
suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și
educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv
atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată o valorificare mai bună a 
produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de 
a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

• N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

31



5.Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pe piaţă; care se încadrează la art.55 alin (1) lit g

Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

Condiţii de eligibilitate: 

1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii; 

2. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi

4. exploataţiile apicole să fie înregistrate

5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;

6. analizele pentru reziduuri de substanţe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat
sanitar-veterinar, 

7. obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc
material biologic apicol, cu condiţia ca aceste stupine să nu deţină şi stupină de producţie.
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