
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea 

Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi 
a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 

acesteia 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol 

pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 3.Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 
99.340.166,281 lei, din care suma de 49.670.083,1405 lei reprezintă contribuţia Uniunii 
Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 
1.102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi 
comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel: 
a) pentru anul 2017: 32.542.000 lei; 
b) pentru anul 2018: 33.399.106,433 lei; 
c) pentru anul 2019: 33.399.059,848 lei.” 

 
2. La anexa nr.1, Capitolul VI „Modul de finanțare”, teza a treia se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
„Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi 

comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 
2016/1.102 a Comisiei din 5 iulie 2016, de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a 
producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului faptul generator 
al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 
al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, 
gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar 
cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,5390 
lei, pentru plăţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru plățile aferente 
anului 2018.” 

 
3. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul I A, „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de 
apicultori”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de 
maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox”, alineatul (6) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 



„(6) Documente transmise după plata ajutorului: depunerea anuală până la data de 1 
martie,  pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea maturatorului, centrifugei, topitorului de ceară 
cu abur din inox, a proceselor-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care 
a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate. În cazul netrasmiterii proceselor-verbale în 
termenul prevăzut se va recupera de la cooperativă sprijinul financiar acordat prin Program.”  

 
4. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea 
varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru 
apicultura ecologică”, alineatul (3), după punctul 4 se introduce un nou punct, 
punctul 5, cu următorul cuprins: 

„5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea 
varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita 
cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine.” 
 

5. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 
Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea 
varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru 
apicultura ecologică”, alineatul (4), se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(4) Cheltuieli eligibile: 
1. În cazul apiculturii convenţionale: 
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de 
la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform 
legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut 
de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de 
albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; 
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de 
la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform 
legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ 
din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; 
2. În cazul apiculturii ecologice:  
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de 
la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform 
legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut 
de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de 
albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; 
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de 
la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform 
legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ 
din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.” 

 
6. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea 
varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru 
apicultura ecologică”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 



„f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor, copia documentelor de efectuare a plăţii 
medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit codului fiscal în 
vigoare la data efectuării plății;” 

 
7. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea 
varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru 
apicultura ecologică”, alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă, 
lit.h), cu următorul cuprins: 

„h) copia documentului care atestă autorizarea sanitar veterinară pentru comercializare a 
furnizorilor de medicamente.” 

 
8. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, 
Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în 
urma deplasării în pastoral”, alineatul (3), punctul 4 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„4. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, conform modelului prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, avizată şi datată de către consiliul 
local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;” 
 

9. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 
Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, 
Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în 
urma deplasării în pastoral”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„f) copia facturii de achiziţie și a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor, întocmite potrivit 
codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;” 

 
10. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, 
Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în 
urma deplasării în pastoral”, alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă 
literă, lit.h), cu următorul cuprins: 

„h) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a furnizorilor de cutii.” 
 

11. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 
Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, 
Secțiunea 2 C.2 „Achiziţionarea de accesorii apicole”, alineatul (4) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

„(4) Cheltuieli eligibile: 
1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen și/sau colectoare de 
propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de 
apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile 
achiziţionate, începând de la data achiziției; 
2. până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen și/sau 
încălzitor miere, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la 
data achiziției.” 



 
12. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, 
Secțiunea 2 C.2 „Achiziţionarea de accesorii apicole”, alineatul (5), litera f) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) copia facturii de achiziţie și a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, 
întocmite potrivit codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;” 
 

13. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 
Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 
apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (3), punctul 5 se brogă. 
 

14. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 
Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 
apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (3), punctul 6 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„6. 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 și cel achiziționat.” 

 
15. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 
apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Cheltuieli eligibile: 
1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine şi pentru achiziţia 
medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin 
maxim 75 familii de albine la data  eliberării adeverinței ANZ ; 
2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40% din 
familiile de albine deţinute de către apicultor la data  eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult 
de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, 
în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine; 
3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de 
albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, în cazul apicultorilor care 
deţin maxim 75 familii de albine; 
4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de 
albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de 
mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine.” 

 
16. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 
apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (5), litera f) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„f) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor și/sau familiilor de albine, întocmite potrivit 
codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;” 



 
17. La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, 

Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru 
apicultura convențională sau ecologică”, litera h) a alineatului (5) și alineatul (6) 
se abrogă. 
 

18. La anexa nr.2, articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 

„(3) Pentru evitarea creării condițiilor artificiale, furnizorii de medicamente, mătci, familii de 
albine sau stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul 
naţional apicol pentru perioada 2017-2019. De asemenea, un solicitant prin Program care este și 
furnizor constituit sub  o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin nu este 
eligibil.” 
 

19. La anexa nr.2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 2.  Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 
august a fiecărui an.” 

 
Art. II. Prin excepție de la alineatul (6) al Secțiunii 1 „Achiziţionarea prin intermediul 

cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox” de la Subcapitolul I A 
„Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori” al Capitolului IX „Detalierea 
acţiunilor aprobate în Program” din anexa nr.1 „Programul Naţional Apicol pentru perioada 
2017-2019” la Hotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol 
pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, 
pentru plata aferentă anului 2017, procesele-verbale încheiate între cooperativă şi 
apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate se vor transmite în 
termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
 

 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Vasilica - Viorica DĂNCILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexa 
             AVIZAT 
 
……………………………. 
          ( primărie/consiliu local)  

 
 
 
 
 

COMUNICARE PENTRU DEPLASARE ÎN PASTORAL 
 
 
 
Nr. de înregistrare și dată primărie/consiliul local............................. 
 
Subsemnatul (Nume și prenume apicultor/denumire)…………...…………………………………  
domiciliat în……………………………………...…………………………………………………  
…..…………………………….………………..……………………….…….  vă comunic că,  în 
perioada………..……………… amplasez în pastoral pe raza localității………………………….. 
stupina având codul de identificare …………….…… cu un nr. de  …….. stupi cu familii de 
albine deplasați în pastoral, pavilion/remorca apicolă având nr. de înmatriculare……….. 
……………….. mijloc de transport cu nr. de înmatriculare …………… 
 
În cazul aplicării unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunțați la locul de amplasare 
al stupinei  sau la adresa ………………………………………………………….. 
 
Telefon _______________________ 
 
 
 
Cu stimă, 
 
 
 
 
    Data                                                                                       Semnătura apicultor  
 

 
 
 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind 
aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi 
a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

     Prin Hotărârea Guvernului nr.443/2017 privind aprobarea Programului 
naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a 
valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.516 din 4 iulie 2017, s-au aprobat măsurile de sprijin pentru apicultori 
referitoare la achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, 
centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox,  achiziţionarea de medicamente 
pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi 
pentru apicultura ecologică,  achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor 
uzate în urma deplasării în pastoral, achiziţionarea de accesorii apicole,  
achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională 
sau ecologică. 
 

2. Schimbări 
preconizate 

     Prin prezentul proiect se aprobă modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru 
perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului 
financiar.  
     În urma întâlnirilor din cadrul grupului de lucru cu reprezentanții Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură și ai  asociațiilor crescătorilor de albine, care au avut ca obiectiv 
principal evaluarea modului de gestionare a Programului în anul 2017 și 
eliminarea oricăror neclarități cu privire la interpretarea actului normativ de către 
factorii implicați sau lipsa anumitor prevederi, sunt necesare următoarele 
modificări și completări: 

- în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul delegat (UE) 
nr.1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) 
nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
ajutoarele din sectorul apicol, ”faptul generator al cursului de schimb” pentru 
sumele plătite ca ajutor pentru sectorul apicol în temeiul articolului 55 din 
Regulamentul (UE) nr.1308/2013, este cel stabilit la articolul 34 alin.(1) din 
Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei 
euro. Astfel „în cazul sumelor menționate în anexa II la Regulamentul (UE) 
nr.1305/2013, precum și în cazul sumelor legate de măsurile aprobate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr.1698/2003, pentru care plățile către beneficiari sunt 
asigurate de programele de dezvoltare rurală aprobate în temeiul 
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Regulamentului (UE) nr.1305/2013, faptul generator al cursului de schimb este 
data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a 
ajutoarelor. În cazul în care, în temeiul normelor Uniunii, plata sumelor 
menţionate la primul paragraf este eşalonată pe mai mulţi ani, faptul generator 
al cursului de schimb pentru fiecare dintre tranşele anuale este data de 1 
ianuarie a anului pentru care este plătită tranşa respectivă.” În conformitate cu 
prevederile art.40 din Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei, 
„atunci când un fapt generator este stabilit în temeiul legislaţiei Uniunii, cursul 
de schimb aplicabil este ultimul curs stabilit de Banca Centrală Europeană 
(BCE) înainte de prima zi a lunii în cursul căreia se produce faptul generator”. 
Astfel, pentru anul 2018, cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca 
Centrală Europeană (BCE) la data de 29 decembrie 2017.  

- pentru achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, 
centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, se introduce un termen de 
transmitere a proceselor verbale încheiate între cooperativă și membrii acesteia, 
precum și sancțiunea aplicată în cazul în care nu  sunt transmise în termenul 
prevăzut. 

- în cazul achiziţionării de medicamente pentru tratarea varoozei şi 
nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura 
ecologică, se reglementează numărul maxim de medicamente care se pot 
deconta, respectiv 3 medicamente diferite, în vederea controlului eficient al 
utilizării fondurilor alocate prin Program. 

- pentru înlăturarea oricăror interpretări privind autorizarea furnizorilor de 
medicamente este necesar să se specifice că, aceștia trebuie să fie autorizați 
sanitar veterinar pentru comercializare, iar ca document justificativ să se prezinte 
copia documentului care atestă autorizarea sanitară veterinară pentru 
comercializare a furnizorilor de medicamente.  

- pentru fiecare măsură, documentele care atestă efectuarea plăților trebuie 
să fie întocmite potrivit prevederilor codului fiscal în vigoare la data efectuării 
plății. 

- având în vedere că  se decontează 25% din totalul stupilor cu familii de 
albine deplasați în pastoral, în documentul care atestă deplasarea în pastoral 
trebuie să fie meționat numărul de stupi deplasați în pastoral. 

- în scopul stabilirii eligibilității furnizorilor de cutii este necesară 
introducerea  documentului de autorizare pentru comercializare a cutiilor, 
respectiv copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a 
furnizorilor de cutii. 

- pentru claritatea reglementării, se reformulează textul pentru cheltuielile 
eligibile la achiziționarea de accesorii apicole, respectiv „preţul fără TVA pentru 
decontarea achiziţiei de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu 
mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de 
apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, cu condiţia să menţină minimum 3 
ani accesoriile achiziţionate începând cu data achiziției. 

- pentru exactitatea reglementării, în cazul achiziţionării de mătci şi/sau 
familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică, se redefinesc 
dimensiunile minime/maxime ale efectivului deținut în vederea achiziționării de 
mătci şi/sau familii de albine. 

- se reglementează decontarea cheltuielilor în funcție de efectivul deținut, 
conform adeverinței ANZ, pentru toate măsurile. 

- se propune eliminarea obligativității transmiterii la APIA a copiei 
adeverinței ANZ cu efectivul de familii de albine pregătit pentru iernat, având în 
vedere că nu are impact financiar pentru APIA. 

- pentru evitarea creării condițiilor artificiale, este necesar a se reglementa 
condiția ca  furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau stupi să nu 
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poată fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul 
naţional apicol pentru perioada 2017-2019; De asemenea, tot pentru evitarea 
creării condițiilor artificiale, în cadrul Programului, solicitantul care este și 
furnizor constituit sub  o altă formă de organizare decât cea prin care solicită 
sprijin, nu este eligibil.  

- referitor la termenul limită de depunere, termenul de 15 august se 
înlocuiește cu 1 august, din cauza timpului redus pentru efectuarea, până la data 
de 15 octombrie,  atât a controalelor administrative și la fața locului,  cat și a 
plății sprijinului, având în vedere numărul mare de apicultori solicitanți ai 
sprijinului. 

 
21. Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

 
 Nu este cazul 
 

3. Alte informaţii 
(**) 

 Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic - Creşterea numărului familiilor de albine, creşterea calitativă a 

produselor apicole, îmbunătăţirea indicatorilor de producţie, 
creşterea nivelului de valorificare a resurselor de natură vegetală, vor 
genera creşterea ofertei de produse apicole şi majorarea exporturilor.  
- Dezvoltarea unor exploataţii viabile şi eficiente pentru asigurarea 
cu produse competitive a pieţei interne şi externe în condiţii de 
calitate controlată, precum şi dezvoltarea economiei rurale.  
- Se creează cadrul concurenţial prin dezvoltarea sistemului de 
cerere-ofertă şi prin impunerea regulilor competitivităţii. 
- Dezvoltarea economiei rurale şi păstrarea tradiţiei  de creştere a 
albinelor. 
 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

- Iniţierea şi extinderea mediului de afaceri profitabil în spaţiul rural, 
care va determina dezvoltarea economică a acestuia. 
- Îmbunătăţirea activităţii de marketing şi diversificarea gamei 
sortimentale a produselor apicole. 
 

21. Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social  - Creşterea veniturilor crescătorilor de albine. 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a familiilor de 
albine. 
- Orientarea crescătorilor de albine şi către realizarea produselor 
apicole ecologice. 
- Dezvoltarea unor servicii eficiente, pentru preluarea, prelucrarea şi 
desfacerea producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la 
nivelul standardelor europene. 
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Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Nu este cazul 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

  
Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 
normative comunitare Nu este cazul 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  a Uniunii Europene 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale 
din care decurg aranjamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 
 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate  
 

 Proiectul de act normativ a fost elaborat 
de reprezentanți ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
împreună cu reprezentanți ai APIA, 
ANZ și ai formelor asociative din 
sectorul apicol. 
Au avut loc discuții și în cadrul 
Comisiei pentru Dialog Social din 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu participarea reprezentanților 
confederațiilor sindicale şi ai 
patronatelor din domeniul apiculturii. 
 

4. Impactul asupra mediului 
(***) 

 - Dezvoltarea sectorului de creştere a albinelor se desfăşoară cu 
respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor 
de protecţie a mediului. 
- Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi 
posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor din flora spontană. 
 

41. Impactul asupra 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei 
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la 
aceasta, ratificate de România, precum si cu jurisprudenta Curtii 
Europene a Drepturilor Omului. 
 

5. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

Având în vedere implicaţiile la nivel 
naţional, în procesul de fundamentare a 
măsurilor propuse au fost consultate 
organismele parteneriale reprezentative 
din sectorul apicol 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care proiectul de act 
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

 Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente 

 Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 
Proiectul de act normativ se avizează de 
Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act normativ 

        Au fost respectate prevederile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

 Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor instituţiilor existente 

      
     Proiectul de act normativ se 
implementează de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  
Agenţia Naţională pentru Zootehnie 
„Prof. Dr. G. K. Constantinescu",  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură şi rețeaua sa teritorială. 
 

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru 
perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 
 

Petre DAEA 
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    MINISTRUL FINANŢELOR 
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EXTERNE 
 
 

Teodor-Viorel MELEȘCANU 
 
 
 
 

MINISTRUL DELEGAT 
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  Victor NEGRESCU 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

                                                         Tudorel TOADER 
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