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11..  SSccooppuull  gghhiidduulluuii    

 
  

���� Prezentarea procedurilor privind pregătirea, întocmirea şi depunerea dosarelor de plată la 

APIA, în scopul obţinerii sprijinului financiar pentru apicultori; 

� Garantarea preciziei şi corectitudinii informaţiilor furnizate solicitanţilor şi beneficiarilor 
sprijinului financiar. 

 
 
 

11..11..  AAccttuuaalliizzaarreeaa  gghhiidduulluuii    

APIA va actualiza acest ghid ori de câte ori regulile şi regulamentele UE, respectiv  

legislaţia naţională aplicabile acestei măsuri se vor modifica. 

Ghidul trebuie urmărit, citit şi însuşit atât de apicultori, crescătorii de familii de albine, 
reprezentanţii formelor asociative prin intermediul cărora se depune cererea de plată la APIA, cât 

şi de persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care vând produsele decontate prin 

Programul Naţional Apicol 2011-2013. 

  
11..22..  OObbţţiinneerreeaa  ffoorrmmuullaarreelloorr  ddee  cceerreerree  ddee  ppllaattăă  şşii  aa  iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  pprriivviinndd  

aacccceessaarreeaa  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  

 Informaţiile privind accesarea măsurilor prevăzute în PNA 2011-2013 şi formularele 

necesare pentru  participarea  în  cadrul  schemei  vor  fi  procurate de la centrele judeţene ale 

APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti – serviciul/compartimentul ACNDPASCMP, sau vor 
fi disponibile pe pagina de web a APIA, la adresa http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm.  
 Comunicarea informaţiilor către solicitanţi/beneficiari se realizează prin intermediul 

Serviciului Relaţii cu Publicul şi Comunicare, după avizarea acestora de către directorul  DMP şi 

aprobate de către directorul general APIA. 

 Solicitanţii sprijinului financiar (formele asociative în domeniul apicol, legal 

constituite), trebuie să deţină un cod unic de indentificare atribuit de APIA – la momentul  
depunerii cererii, generat de Registrul Unic de Identificare, în vederea identificării solicitanţilor 
care accesează măsuri reglementate de Politica Agricolă Comună. ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  ffoorrmmeellee  

aassoocciiaattiivvee  ccaarree  nnuu  aauu  mmaaii  ddeeppuuss  cceerreerree  ddee  ppllaattăă  llaa  AAPPIIAA,,  ddaarr  iinntteennţţiioonneeaazzăă  ssăă  ddeeppuunnăă  aannuull  

aacceessttaa,,  vvoorr  ttrreebbuuii  ssăă  ssee  pprreezziinnttee  llaa  cceennttrruull  jjuuddeeţţeeaann  AAPPIIAA,,  rreessppeeccttiivv  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  ppee  

rraazzaa  ccăărruuiiaa  şşii--aauu  îînnrreeggiissttrraatt  sseeddiiuull  îînn  aacctteellee  ddee  ccoonnssttiittuuiirree,,  şşii  ssăă  ssoolliicciittee  aattrriibbuuiirreeaa  ccoodduulluuii  uunniicc  

ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  îînn  RReeggiissttrruull  uunniicc  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree,,  ppee  bbaazzaa  uunnuuiiaa  ddiinnttrree  ddooccuummeenntteellee  pprreevvăăzzuuttee  llaa  

AArrtt..  33  ddiinn  OOMMAADDRR  nnrr..  2222//22001111..  
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22..  OObbiieeccttiivvuull  mmăăssuurriiii  
 

� Sprijinirea financiară a activităţilor de profilaxie şi combatere a varoozei; a efectuării 

analizelor fizico-chimice ale mierii; a achiziţionării materialului biologic pentru refacerea 
efectivului de familii de albine, în vederea obţinerii produselor apicole de cea mai înaltă 

calitate în stupine; a achiziţionării stupilor; tipăririi şi multiplicării ghidului de bune 

practici pentru apicultură. 
 
Acţiunile pentru care se acordă sprijin  financiar sunt: 
 
� Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori – prin tipărirea şi 

multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, 

respectiv, flyere, afişe, broşuri; 

���� Combaterea varoozei – prin decontarea contravalorii achiziţiei de medicamente, produse 

biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri 

de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România, din apicultura 

convenţională şi din apicultura ecologică; 

���� Raţionalizarea stupăritului pastoral – prin achiziţia de stupi în vederea reformării 

stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral; 

���� măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice 
ale mierii – prin decontarea preţului/costului fără TVA, pentru setul de bază de analize 

fizico-chimice care să ateste calitatea mierii; 

���� Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional – prin 

achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în 

România. 

 

33..  DDeeffiinniiţţiiii  

Formele asociative - asociaţii de crescători de albine, federaţii apicole, uniuni apicole, 
cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare. 

Varooză – ectoparazitoză care afectează întreaga populaţie de albine şi se manifestă   în tot 
cursul anului, dezvoltandu-se în celulele cu puiet de trântor şi albine lucrătoare. Agentul 

etiologic este acarianul Varooa Jacobsoni, cu un ciclu evolutiv de 7-8 zile, care se  hrăneşte cu 

hemolimfă. Atunci când colonia are puiet, durata de viaţă a parazitului este de 3-4 luni. În 
absenţa puietului, durata de viaţă poate fi mult mai lungă. Prezenţa parazitului în număr mare 

într-o singură colonie de albine contribuie la reinfestarea întregii stupine şi la apariţia 

simptomelor de parazitoză. 

Matca de albine – singura femelă capabilă de reproducere din cadrul coloniei de albine, 

purtătoare a patrimoniului ereditar capabilă să asigure perpetuarea speciei. 

Familia de albine – o unitate integrală, complexă din punct de vedere biologic, compusă 

din câteva zeci de mii de albine lucrătoare, câteva sute sau mii de trântori şi o matcă, în interiorul 
căreia au loc comunicări alimentare şi hormonale între indivizi. 
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Roi pe faguri – unitate biologică nou formată prin diferite metode de recoltare a fagurilor 
cu albine, puiet şi hrană din alte familii de albine, căreia i se dă o matcă tânără, în scopul 
înmulţirii dirijate a efectivului de albine. 

Roi la pachet – unitate biologică nou formată care se compune numai din albine  
lucrătoare, o matcă şi hrană  pentru câteva zile introdusă într-un ambalaj special care nu conţine 

faguri. 

Stupina – efectiv de colonii de albine, cu număr variabil, întreţinut în stupi. 

Stupina de multiplicare – pepiniera producătoare de mătci este unitatea apicolă care 
realizează multiplicarea materialului biologic apicol folosind pentru multiplicare material 

biologic provenit din stupinele de elită şi furnizează material biologic selecţionat. 

  
44..  CCaaddrruull  lleeggiissllaattiivv  

 

44..11  LLeeggiissllaaţţiiaa  ccoommuunniittaarrăă  
• Regulamentul (CE) nr. 1234 din 22 octombrie 2007, de instituire a unei organizări 

comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse 
agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare; 

• Decizia Comisiei din 14.09.2010, de aprobare a Programului de îmbunătăţire a producţiei 
şi comercializării produselor apicole prezentat de România în temeiul Reg. (CE) 
nr. 1234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la acest program; 

• Reg. (CE) nr. 917 din 29 aprilie 2004, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Reg. 
(CE) nr. 797/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Reg. (CE) nr. 811/2007 al Comisiei, de modificare a Reg. (CE) nr. 917/2004 de stabilire a  
normelor de punere în aplicare a Reg. (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, referitor la 
acţiunile care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi de comercializare a 
produselor apicole; 

• Reg. (CE) nr. 1913 din 20 decembrie 2006, de stabilire a normelor de aplicare a sistemului 
agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente. 

44..22..  LLeeggiissllaaţţiiaa  nnaaţţiioonnaallăă  

• H.G. nr. 245 / 2011, privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-
2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, 
precum şi a valorii sprijinului financiar; 

• H.G. nr. 1237 din 14 decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 
2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol 
pentru perioada 2011 - 2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune 
practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar; 

• OMADR nr. 22 / 2011, privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul 
unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă 
Comună; 

• OMADR nr. 51 / 2011 pentru modificarea OMADR nr. 413/2008 privind aprobarea 
Criteriilor acreditare a stupinei de multiplicare;   

• OMADR nr. 413 / 2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de 
multiplicare cu modificările şi completările ulterioare; 
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• ORDIN nr. 112 / 2010, privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare 
privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al 
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată 
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 16/2010; 

• Ordinul nr.16 / 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de 
origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a 
unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate; 

• Ordinul nr.119 / 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi 
stupilor. 

 
 

55..  BBeenneeffiicciiaarriiii  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  

 Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările ulterioare, organizaţi în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni 
apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în 
vigoare. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

  AAppiiccuullttoorriiii  nnuu  ppoott  ssoolliicciittaa  sspprriijjiinnuull  ffiinnaanncciiaarr  iinn  nnuummee  pprroopprriiuu,,  ddiirreecctt  llaa  AAPPIIAA,,  ppeennttrruu  

aaccţţiiuunniillee  aapprroobbaattee  pprriinn  HHGG  nnrr..  224455//22001111  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriiiillee  uulltteerriiooaarree..  AAcceeşşttiiaa    

ttrreebbuuiiee  ssăă  ddeeppuunnăă  cceerreerreeaa  aannuuaall,,  llaa  sseeddiiuull  ffoorrmmeeii  aassoocciiaattiivvee  uunnddee  ssuunntt  îînnssccrriişşii,,  ppeennttrruu  aa  ssoolliicciittaa  

sspprriijjiinnuull  ffiinnaanncciiaarr  ppeennttrruu  aaccţţiiuunniillee  ddeeccoonnttaattee  pprriinn  PPrrooggrraammuull  nnaaţţiioonnaall  aappiiccooll  îînn  ppeerriiooaaddaa  22001111--

22001133..  

  

66..  SSoolliicciittaannţţiiii  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  
  

� asociaţiile de crescători de albine recunoscute; 
� uniunile apicole recunoscute; 
� cooperativele agricole în domeniul apicol; 
� grupurile de producători în domeniul apicol; 
� federaţii apicole recunoscute 

înfiinţate conform legislaţiei în vigoare. 

 Dosarul cererii de plată pentru sprijinul financiar acordat prin PNA 2011-2013 se depune la 
centrul judeţean APIA, de către ffoorrmmeellee  aassoocciiaattiivvee în domeniul apicol, legal constituite. 

 Solicitanţii  pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau la 
instituţii financiar – bancare. 
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7..  Condiţii pentru a beneficia de sprijinul financiar – pentru 
fiecare acţiune solicitată şi cheltuielile care pot fi decontate 

  
77..11.. CCoommbbaatteerreeaa  VVaarroooozzeeii 

 Achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive – adjuvanţi în 
combaterea varoozei, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control/antivarooa pentru rase de 

albine omologate în România, se poate realiza atât de către apicultorii care practică apicultura 

convenţională, cât şi de către cei care practică apicultura ecologică. 

 Apicultorii care practică apicultura convenţională trebuie să îndeplinescă următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

• apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la 
data depunerii cererii de solicitare a ajutorului la sediul acesteia; 

• să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să 
rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; 

• apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin 
adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la 
termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; 

• familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la 
Direcţia judeţeană Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv a Municipiului 
Bucureşti şi în Registrul agricol; 

• să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil, legal constituite, prin 
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin 
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 

• medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de 
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar; 

• produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii adjuvanţi în combaterea 
varoozei trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de Uz Veterinar şi se achiziţionează, obligatoriu, împreună cu 
medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine; 

• tratamentele trebuie să se desfăşoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, 
aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative; 

• fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească 
următoarele caracteristici: 

a) întreaga suprafaţă aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă metalică; 

b) sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea 
paraziţilor căzuţi din familia de albine pe acesta. 

• Ordinul de deplasare în pastoral trebuie să existe la data depunerii cererii de 
solicitare a ajutorului la sediul asociaţiei de producători, pentru cei care solicită sprijin financiar, 
pentru achiziţia stupilor uzaţi în pastoral. Apicultorii au totodată obligaţia de a înlocui stupii 
(lăzile achiziţionate) cel mai târziu până la data depunerii cererii de finanţare de către forma 
asociativă (1 august). 
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Cheltuieli care pot fi decontate apicultorilor: 
 

• preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei; 

• preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor – 
adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de 
apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, în limita a maximum 
12 kg total produse/familia de albine; 

• preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa. 
  

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

  PPeennttrruu  pprroodduussee  bbiioollooggiiccee,,  ssuupplliimmeennttee  nnuuttrriittiivvee  şşii  bbiioossttiimmuullaattoorrii,,  ssoolliicciittaannttuull  ttrreebbuuiiee  ssăă  cceeaarrăă  

ffuurrnniizzoorruulluuii  ccooppiiee  ddee  ppee  NNoottiiffiiccaarreeaa  eelliibbeerraattăă  ddee  IInnssttiittuuttuull  ppeennttrruu  CCoonnttrroolluull  PPrroodduusseelloorr  

BBiioollooggiiccee  şşii  MMeeddiiccaammeenntteelloorr  ddee  UUzz  VVeetteerriinnaarr,,  ddooccuummeenntt  ccaarree  vvaa  ffii  aattaaşşaatt  llaa  ffaaccttuurraa  ddee  aacchhiizziiţţiiee..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

 Apicultorii au obligaţia ca suplimentele nutritive şi/sau biostimulatori adjuvanţi în 
combaterea varoozei să le cuprindă în calendarul întocmit anual de acesta, iar tratamentele să se 

desfăşoare conform acestui calendar şi să fie trecute în carnetul de stupină la rubrica 

„tratamente”, urmând ca aceste documente să fie verificate de reprezentanţii APIA care 
realizează controlul. 

 Apicultorii care practică apicultura ecologică, în afară de condiţiile 

prezentate mai sus, mai au două condiţii specifice de eligibilitate, şi anume: 

� familiile de albine din rase omologate în România, trebuie să fie înregistrate la Direcţia 

judeţeană pentru agricultură privind producţia ecologică sau să fie în perioada de conversie; 

� fundurile de stupi pentru control/antivarooa achiziţionaţi trebuie să îndeplinească 

următoarele caracteristici: 

a) întreaga suprafaţă aflată sub rame este acoperită cu o plasă din oțel inoxidabil; 

b) sub plasa metalică este amplasat un sertar, care permite examinarea paraziţilor căzuţi 
din familia de albine pe acesta. 

Cheltuieli eligibile pentru apicultura ecologică: 

• Preţul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la bază 
acizi organici, uleiuri esenţiale, produse naturale, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine 

deţinut de apicultor, la data depunerii cererii, în vederea solicitării ajutorului financiar; 

• Preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi al biostimulatorilor, care 
sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de 

apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în limita a maximum 
12 kg total produse/familia de albine; 

• Preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa. 
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IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

FFaaccttuurriillee  ppeennttrruu  aacchhiizziiţţiiaa  ddee  ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  ppeennttrruu  ccoonnttrrooll  ssaauu  ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa,,  

ddeeppuussee  llaa  ddoossaarruull  ddee  ppllaattăă,,  vvoorr  ccoonnţţiinnee  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  ssiittuuaaţţiiee,,  uunnaa  ssaauu  aammbbeellee  mmeennţţiiuunnii::  

aa))  **ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  ppeennttrruu  ccoonnttrrooll  ssaauu  ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa  ppeennttrruu  rraassee  ddee  aallbbiinnee  

oommoollooggaattee  îînn  RRoommâânniiaa,,  ccuu  ssuupprraaffaaţţaa  aaffllaattăă  ssuubb  rraammee  aaccooppeerriittăă  îînn  ttoottaalliittaattee  ccuu  oo  ppllaassăă  mmeettaalliiccăă//  

ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa  ccoonnffoorrmm  GGhhiidduulluuii  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii**  ffoolloossiiţţii  îînn  aappiiccuullttuurraa  

ccoonnvveennţţiioonnaallăă;;  

bb))  **ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  ppeennttrruu  ccoonnttrrooll  ssaauu  ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa  ppeennttrruu  rraassee  ddee  aallbbiinnee  

oommoollooggaattee  îînn  RRoommâânniiaa,,  ccuu  ssuupprraaffaaţţaa  aaffllaattăă  ssuubb  rraammee  aaccooppeerriittăă  îînn  ttoottaalliittaattee  ccuu  oo  ppllaassăă  ddiinn  ooţţeell  

iinnooxxiiddaabbiill  ssaauu  ffuunndduurrii  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa  ccoonnffoorrmm  GGhhiidduulluuii  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii**  ffoolloossiiţţii  îînn  

aappiiccuullttuurraa  eeccoollooggiiccăă..  

    

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

 Apicultorii care solicită sprijinul, prin forma asociativă, pentru achiziţia de produse 

biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de 

stupi antivarooa trebuie să achiziţioneze şi medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de 
albine; în caz contrar, produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii, fundurile de 

stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa nu vor fi acceptate la plată! 

  

77..22  SSuussţţiinneerreeaa  rreeffaacceerriiii  eeffeeccttiivvuulluuii  ddee  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  ppee  tteerriittoorriiuull  

nnaaţţiioonnaall..  

Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi 

familii de albine din rase omologate în România, apicultorii trebuie să indeplinească următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

• să fie membru al unei forme asociative, legal constituite, de profil, la data depunerii la 
sediul acesteia, a cererii de solicitare a ajutorului; 

��  să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform 
legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, 
după caz;  

��  să achiziţioneze familiile de albine şi/sau mătcile şi/sau roiurile la pachet şi/sau roiurile pe 
faguri, din rase omologate în România, prin măsurile prevăzute în prezentul program şi să nu 
solicite finanţare şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);  

��  apicultorul trebuie să deţină şi să completeze Carnetul de stupină, conform legislaţiei în 
vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;  

��  să deţină minimum 25 de familii de albine în cazul achiziţionării mătcilor din rase 
omologate în România;  

��  familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la 
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a Municipiului 
Bucureşti, şi în registrul agricol;  
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��  să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia 
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", 
conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale;  

��  achiziţionarea mătcilor trebuie să se facă numai din rase omologate în România, de la 
ferme de elită sau ferme de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare 
şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform criteriilor de autorizare 
prevăzute în legislaţia în vigoare.  

 Achiziţionarea familiilor de albine şi/sau mătcilor şi/sau roiurilor la pachet şi/sau a roiurilor 

pe faguri din rase omologate în România este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru 

tratarea acestora. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

          Apicultorii care solicită sprijinul la forma asociativă pentru achiziţia de mătci selecţionate 

pot accesa adresa de internet http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm, unde pot găsi lista 

actualizată a stupinelor de multiplicare, aşa cum au fost autorizate de ANARZ. 

Cheltuieli care se pot deconta apicultorilor: 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de maximum 100 de mătci/apicultor şi pentru achiziţia 
medicamentelor pentru tratarea acestora; 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor şi pentru 
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora; 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor şi pentru 
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora; 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de maximum 125 de familii de albine/apicultor şi pentru 
achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora. 

 

Atenţie! 

Beneficiarii Măsurii 112 nu mai pot accesa PNA de la momentul depunerii cererii de finanţare la 
APDRP şi până la finalizarea selecţiei, respectiv a contractării. În cazul în care, după finalizarea 

selecţiei şi apoi a contractării, un solicitant PNDR nu a fost contractat, acesta poate solicita 

ulterior fonduri prin PNA. 

Beneficiarii contractaţi pe Măsura 112 nu vor putea solicita sprijin prin PNA decât după  

finalizarea duratei de valabilitate a contractului de finanţare încheiat cu APDRP (durata de 

execuţie a proiectului şi perioada de monitorizare a proiectului de la data ultimei plăţi). 
 

FFaaccttuurriillee  ccuu  aacchhiizziiţţiiaa  ddee  mmăăttccii,,  rrooii  llaa  ppaacchheett,,  rrooii  ppee  ffaagguurrii  şşii  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  ttrreebbuuiiee  ssăă  

pprreecciizzeezzee,,  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  pprroodduuss,,  ccăă  aacceessttaa  eessttee  oobbţţiinnuutt  ddiinn  rraassee  oommoollooggaattee  îînn  RRoommâânniiaa  ((eexx::  rrooii  ppee  

ffaagguurrii  oobbţţiinnuutt  ddiinn  rraassee  oommoollooggaattee  îînn  RRoommâânniiaa))..  
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DDuuppăă  aacchhiizziiţţiioonnaarreeaa  ffaammiilliiiilloorr  ddee  aallbbiinnee  ddee  ccăăttrree  ffoorrmmeellee  aassoocciiaattiivvee,,  ssee  ssoolliicciittăă  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  

aacceessttoorraa  ccoonnffoorrmm  OOrrddiinnuulluuii  nnrr..  111199  ddiinn  2255  mmaaii  22001111  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  SSiisstteemmuulluuii  uunniittaarr  ddee  

iiddeennttiiffiiccaarree  aa  ssttuuppiinneelloorr  şşii  ssttuuppiilloorr..  

AAllbbiinneellee  ddeeccoonnttaattee  pprriinn  PPNNAA  vvoorr  ffii  aacchhiizziiţţiioonnaattee  ddee  llaa  ssttuuppiinnee  iiddeennttiiffiiccaattee..  

LLaa  aacchhiizziiţţiiee,,  rreepprreezzeennttaannttuull  ffoorrmmeeii  aassoocciiaattiivvee  vvaa  ssoolliicciittaa  vvâânnzzăăttoorruulluuii  ccooppiiee  ddee  ppee  ffiişşaa  ffaammiilliieeii  ddee  

aallbbiinnee..  

  

Exemplu: 

AAppiiccuullttoorruull  ccaarree  pprroodduuccee  şşii  ccoommeerrcciiaalliizzeeaazzăă  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  vvaa  nnoottaa  îînn  ffiişşaa  ffaammiilliieeii  ddee  aallbbiinnee  

iiddeennttiiffiiccaattee  ttooaattee  mmiişşccăărriillee  aacceesstteeiiaa::  

AAssttffeell,,  ffaammiilliiaa  ccuu  nnrr..  3300  aa  pprroodduuss  33  rrooiiuurrii  ssaauu  22  ffaammiilliiii,,  vvâânndduuttee  uulltteerriioorr  AAssoocciiaaţţiieeii  XX  ccuu  FFaaccttuurraa  

11..  

LLaa  aacchhiizziiţţiiaa  ddee  rrooii  ppee  ffaagguurrii  şşii//ssaauu  rrooii  llaa  ppaacchheett,,  ssee  ssoolliicciittăă  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  aacceessttoorraa,,  ddaaccăă  ssee  

aacchhiizziiţţiioonneeaazzăă  pptt..  ccrreeşştteerreeaa  eeffeeccttiivvuulluuii  ddee  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee;;  ddaaccăă  aacchhiizziiţţiiaa  aarree  ddrreepptt  ssccoopp  îînnttăărriirreeaa  

ffaammiilliiiilloorr  ddee  aallbbiinnee,,  ttrreebbuuiiee  ffăăccuuttăă  ddoovvaaddaa  pprriinn  îînnssccrriissuurriillee  ddiinn  ccaarrnneettuull  ddee  ssttuuppiinnăă,,  mmeennţţiioonnâânndduu--

ssee  îînn  ccee  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee  aa  ffoosstt  iinnttrroodduuss..  PPeennttrruu  aa  ffii  eelliiggiibbiillee  llaa  ppllaattăă,,  aacchhiizziiţţiiiillee  ddee  rrooii  llaa  ppaacchheett,,  

rrooii  ppee  ffaagguurrii  şşii//ssaauu  ffaammiilliiii  ddee  aallbbiinnee,,  ffoorrmmaa  aassoocciiaattiivvăă  vvaa  pprreezzeennttaa  ttooaattee  ffiişşeellee  ffaammiilliiiilloorr  ddee  aallbbiinnee  

iiddeennttiiffiiccaattee  ccaarree  aauu  pprroodduuss  mmaatteerriiaalluull  bbiioollooggiicc  ccoommeerrcciiaalliizzaatt..  

  

77..33   RRaaţţiioonnaalliizzaarreeaa  ssttuuppăărriittuulluuii  ppaassttoorraall  

Apicultorii care doresc să achiziţioneze stupi în vederea reformării stupilor uzaţi ca urmare a 

deplasării acestora în pastoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil la data depunerii la sediul 
acesteia a cererii de solicitare a ajutorului; 

• să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, 

conform legislaţiei în vigoare eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a 

documentelor, după caz; 

� să achiziţioneze stupii numai prin măsurile prevăzute în Program şi să nu solicite finanţare 

şi din FEADR. Înlocuirea stupilor deterioraţi/uzaţi sau distruşi în urma deplasărilor în pastoral se va 
face  prin Programului Naţional Apicol 2011-2013; 

� să deţină minimum 25 de familii de albine din rase omologate în România care să aibă 
înregistrare/autorizare la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, 

respectiv a Municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol; 

� să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil, legal constituite, prin 

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 

Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 

� să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să 
rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale, respectiv să aibă viza 

formei asociative din care face parte la rubrica "deplasări în pastoral"; 
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� stupii trebuie să fie achiziţionaţi de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, cu 
modificările ulterioare, care produc şi/sau comercializează stupi; 

� stupii achiziţionaţi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral nu 
trebuie să depăşească maximum 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii 

cererii în vederea solicitării ajutorului financiar; 

� Ordinul de deplasare în pastoral trebuie deţinut de apicultor  la data depunerii la sediul 
acesteia, a cererii de solicitare a ajutorului pentru cei care solicită sprijin financiar pentru 

achiziţia stupilor uzaţi în pastoral şi totodată au obligaţia de a înlocui  stupii (lăzile achiziţionate) 
cel mai târziu pînă la data depunerii cererii de finanţare de către forma asociativă(1 august); 

• Apicultorii au obligaţia de a păstra stupii înlocuiţi până la data controlului şi ulterior vor fi 

distruşi în prezenţa reprezentantului formei associative, pe bază de proces verbal, de distrugerea 

acestora, proces verbal ce va fi depus odataâă cu confirmarea de plată.  

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

o Stupii achiziţionaţi în perioada 16.10.2011 – 27.12.2011 nu trebuie să depăşească 
numărul de stupi înscris în adeverinţa emisă de primărie şi depusă odată cu cererea de sprijin 
la forma asociativă, iar numărul maxim ce poate fi decontat este de 125 stupi/apicultor!  

o Stupii achiziţionaţi începând cu data de 28.12.2011, în vederea reformării stupilor uzaţi 

în urma deplasării în pastoral, nu trebuie să depăşească 50% din totalul stupilor deţinuţi de 
apicultor la data depunerii cererii la forma asociativă. 

 

Cheltuieli care pot fi decontate apicultorilor: 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai 
mult de 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii, excluzând 
materialul biologic. 

• Preţul, fără TVA, pentru achiziţia de maximum 125 de stupi utilaţi conform tehnologiei 
apicole, excluzând materialul biologic, pentru fiecare apicultor, pentru achiziţia în perioada 
16.10.2011 – 27.12.2011. 

   

Prin Programului Naţional Apicol 2011-2013 se va face numai înlocuirea stupilor deterioraţi/uzaţi 

sau distruşi în urma deplasărilor în pastoral. 

FFaaccttuurriillee  ccuu  aacchhiizziiţţiiaa  ddee  ssttuuppii  ttrreebbuuiiee  ssăă  pprreecciizzeezzee  ffeelluull  ssttuuppuulluuii  ((oorriizzoonnttaall//vveerrttiiccaall)),,  cceeii  oorriizzoonnttaallii  

ppee  ccââttee  rraammee,,  llaa  cceeii  vveerrttiiccaallii  mmuullttiieettaajjaaţţii  ssee  vvaa  pprreecciizzaa  ccââttee  ccoorrppuurrii  şşii  mmaatteerriiaalluull  ddiinn  ccaarree  ssuunntt  

ccoonnssttrruuiiţţii  //ssaauu  ccoonnffoorrmm  cceerriinnţţeelloorr  tteehhnniiccee  pprreevvăăzzuuttee  îînn  GGhhiidduull  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii  ppeennttrruu  aappiiccuullttuurrăă..  

  

FFuunndduurriillee  ddee  ssttuuppii  aannttiivvaarrooooaa  şşii  ssttuuppiiii  aacchhiizziiţţiioonnaaţţii  pprriinn  PPNNAA  22001111--22001133,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  rreessppeeccttee  

cceerriinnţţeellee  tteehhnniiccee  pprreevvăăzzuuttee  îînn  GGhhiidduull  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii  ppeennttrruu  aappiiccuullttuurrăă..  
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STUPII ŞI PRINCIPALELE ECHIPAMENTE APICOLE 
 
 

STUPUL este cel mai important echipament apicol cu rol de adăpost pentru familia de 
albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, 
realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de 
producţie. 

 
o Stupul trebuie să se caracterizeze prin simplitate în construcţie, pentru a fi uşor de mânuit şi 

transportat. 
o Stupul va avea o capacitate necesară dezvoltării familiei de albine în perioadele de vîrf din 

lunile mai-iunie, pentru depozitarea rezervelor de hrană -miere şi păstură- şi pentru 
depozitarea recoltei.  

o Elementele stupului trebuie să permită dezvoltarea şi menţinerea condiţiilor de microclimat 
necesare cuibului, atât în perioada de iernare cât şi în perioada de maximă dezvoltare. 

o Principalele părţi componente sunt: fundul, corpul, podişorul, capacul, diafragmele şi ramele. 
 

Principalele tipuri de stupi utilizate în Romania au la bază o serie de diferenţe constructive care 
sunt în special legate de dimensiunile ramei folosite şi de sistemul de stupărit, fiind extensiv 
descrise în literatura de specialitate. Astfel, cele mai importante diferenţe în construcţia stupilor 
se referă la: 
A. Tipul de rame utilizat: 
1. rama de tip Dadant (1/1); 
2. rama pentru magazine de recoltă cu dimensiunea (lăţimea) ramei de ½ din rama Dadant; 
3. rama de tip multietajat (ME) – cu dimensiunea (lăţimea) ramei de 3/4 din rama Dadant. 
 
B. Sistemul de stupărit: vertical şi orizontal. 
 
Pe baza acestor sisteme de lucru s-au dezvoltat trei tipuri de stupi: 
1. stupul vertical (cu ramă de tip Dadant) şi magazin de recoltă; 
2. stupul multietajat (cu ramă de tip multietajat – ME).  
3. stupul orizontal (cu ramă de tip Dadant).  

 

C. În funcţie de aşezarea ramelor faţă de peretele cu urdiniş, stupii pot fi de două tipuri: 

• în pat rece când ramele sunt aşezate perpendicular pe peretele cu urdiniş; 

• în pat cald când ramele sunt aşezate paralel cu peretele unde se află urdinişul. 
 

SISTEMUL DE STUP VERTICAL 
 

� Este cel mai practicat sistem la ora actuală, datorită avantajelor acestuia ce ţin în special de 
manevrarea stupilor pentru transportul acestora în valorificarea culesurilor (pastoral). 

� Sistemul vertical valorifică capacitatea abinelor de a se dezvolta şi de a-şi forma rezerve 
mai uşor pe verticală decât pe orizontală. 

� Avantajul utilizării sistemului vertical de stupi pe 10 rame constă şi în faptul că magazinele 
şi corpurile de producţie sunt interschimbabile între cele două tipuri de stupi (Dadant şi 
ME). 

� Părţile componente ale stupilor verticali sunt detaşabile şi se asamblează în funcţie de 
necesităţi, rezultând astfel un volum variabil în funcţie de nivelul de dezvoltare a familiei de 
albine. 
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Sistemul Vertical de stupărit se practică cu 2 tipuri de stupi: 
 

A. Stupul vertical (cu ramă tip Dadant 1/1- L/l de 435x300 mm) – cu 10-12 rame – este un tip de 
stup foarte utilizat în Romania, deoarece întruneşte avantajele legate de stupăritul pastoral, dar şi 
cele legate de o bună dezvoltare a familiei, de depozitarea rezervelor de hrană pentru o bună 
iernare, date fiind condiţiile mai dificile legate de perioada de iernare din ţara noastră.  
Stupul vertical Dadant este alcătuit din următoarele elemente: 

• un corp de stup cu capacitatea de 10-12 rame;  
• ramele aferente; 
• unul sau două magazine (caturi de stup), fiecare magazin având dimensiunile reduse la 

jumătate din corpul de bază (de cuib);  
• un capac;  
• un podişor simplu;  
• un fund de stup simplu;  
• două diafragme (una de etanşare şi una pe lângă care albina poate trecere);  
• blocul de urdiniş pe toată lăţimea stupului, prevăzut cu două deschideri;  
• gratie anti-şoareci; 
• rama de ventilaţie pentru transport. 

După caz, în funcţie de tehnologiile utilizate, stupul mai poate fi echipat cu: 

• podişor prevăzut cu izgonitor de albine; 

• gratia pentru izolarea mătcii, cunoscută ca şi gratia Hanneman;  

• rama cadru pentru tava hrănitor, sau alte tipuri de hrănitoare; 

• fundul de stup antivarooa (denumit şi soclul antivarooa), prevăzut cu plasă metalică 
(pentru ventilaţie) şi cu tăviţă pentru colectarea acarienilor varooa căzuţi.  

 
Stupul Dadant pe 10 rame cu corp de bază şi magazin de recoltă                                         

  

B. Stupul vertical multietajat (ME) cuprinde un număr de 10 rame de tip ¾ din 

dimensiunea (lăţimea) tipului de ramă Dadant, 2-3 corpuri de mărime ¾ din dimensiunea 

(lăţimea) corpului de bază al tipului de stup Dadant şi toate celelalte elemente descrise la stupul 
Dadant.  

Deosebirea majoră faţă de tipul Dadant este că acesta are o dimensiune a ramei mai mică 

(L/l de 435x230 mm), de unde şi uniformizarea mărimii corpurilor, de cele mai multe ori se 
menţionează ca fiind un sistem unde se lucrează „cu corpul” şi nu „cu rama”. Stupul ME este 

practicat pe scară largă în toată lumea, dar în special în zonele cu climă mai caldă, deşi este 

apreciat şi utilizat şi în diverse zone din ţara noastră. Acest tip de stup este preferat în întreţinerea 

familiilor de albine deoarece permite o dezvoltare mai rapidă şi o mai uşoara manipulare a 
acestora, în special în sistem industrial.  
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Stupul multietajat pe 10 rame cu două corpuri. 

 
Cu excepţia corpurilor, ramelor şi magazinelor, celelalte elemente care sunt utilizate la 
stupul vertical Dadant pot fi utilizate şi pentru stupii multietajaţi, de aceea înainte de a 
începe o investiţie în acest echipament este foarte importantă analizarea avantajelor şi 
dezavantajelor modelului de stup pe care dorim sa-l adoptăm în practică. 
 
SISTEMUL ORIZONTAL de întreţinere a albinelor este practicat în general cu tipul de ramă 
Dadant şi în cadrul stupăritului staţionar. 
 
1. Stupul orizontal (cu ramă tip Dadant) are următoarele caracteristici generale:  

� Are formă paralelipipedică, de diferite dimensiuni exterioare, în funcţie de numărul de rame 
cu care se lucrează. 

� Este alcătuit din: 

• corpul stupului, de capacitate variabilă în funcţie de numărul de rame;  

• 13-24 de rame tip Dadant;  

• un capac; 

• un fund prevăzut cu unul sau două urdinişuri (după caz); 

• un bloc de urdiniş (sau două după caz);  

• gratie anti-şoareci; 

• două diafragme;  

• podişorul realizat dintr-un numar variabil de scândurele; 

• sită de ventilaţie pentru aerisire sau transport. 

Utilizarea acestui tip de stup are avantajul unei bune capacităţi pentru dezvoltarea familiei de 

albine cu o singură matcă şi cu familie ajutatoare, fiind astfel pretabil mai ales pentru stupăritul 
staţionar. 

   
 
 

Stupul orizontal 
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Fundul de stup antivarooa (fundul de control) 
 

O menţiune specială trebuie acordată acestui element deoarece are o importanţă deosebită 
în managementul stupinei, în special în ceea ce priveşte combaterea varoozei. 

Fundul de stup antivarooa oferă informaţii privind nivelul de infestare în varooză, prin 
numărarea acarienilor căzuţi pe fundul stupului (ca urmare a deparazitării, a morţii naturale, a 
căderii naturale a acarienilor adulţi vii sau a căderii ca urmare a utilizării tratamentelor chimice).  

Utilizarea fundului de stup antivarooa este o metodă simplă, economică şi durabilă în 
combaterea varoozei, dat fiind faptul că aproximativ 15-40 % din paraziţii existenţi pe albinele 
adulte cad şi mor pe fundul de stup. 
 
Avantajele utilizării fundului de stup antivarooa: 
• Permite monitorizarea gradului natural de infestare a familiilor de albine cu Varooa 

destructor, ca urmare a căderii naturale a acestora pe suprafaţa acestuia, motiv pentru care mai 
este denumit şi fund de control; 

• Permite monitorizarea eficienţei unor tratamente, prin evaluarea numărului de acarieni cazuţi 
în timpul tratamentelor specifice şi după tratamente; 

• Prin ungerea unei folii de culoare albă (hârtie, PVC etc), gresată cu vaselină transparentă sau 
prevăzută cu folie adezivă, folie care se amplasează pe taviţa fundului, acarienii căzuţi rămân 
lipiţi şi pot fi număraţi pentru evaluarea gradului de infestare sau eficienţei unor tratamente; 

• Permite o ventilaţie naturală a stupilor în general şi în special în perioadele când stupii sunt 
transportaţi în pastoral; 

• Uşurează tratamentul cu substanţe care se aplică prin fumigaţii, fitilele putând fi puse direct 
pe tabla din construcţia stupului. 

 
Constructiv, se realizează prin înlocuirea podeţului de scândură al fundului simplu, pe toată 
suprafaţa, cu o plasă metalică cu ochiuri de cca 3 mm. Sub aceasta, culisează pe toată suprafaţa o 
tavă metalică (tratată anticoroziv, de ex. tablă zincată), care obturează total suprafaţa cu plasa de 
sârmă, nepermiţând albinelor să intre în acest spaţiu. Peste această tăbliţă, apicultorul poate aşeza 
o folie, de preferat de culoare albă, cu sau fară material adeziv, care uşurează numărarea 
acarienilor. 
În apicultura ecologică, plasa metalică cu care intră albinele în contact trebuie să fie realizată din 
inox. 
Fundul de stup antivarooa poate fi construit pentru a fi adaptat diverselor tipuri de stupi 
(în funcţie de numărul de rame pe orizontală). 
 

                    
 

Fundul de stup antivarooa - construcţie şi utilizare 
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77..44    AAssiisstteennţţăă  ppeennttrruu  llaabboorraattooaarreellee  ddee  aannaalliizzăă  aa  ccaarraacctteerriissttiicciilloorr  ffiizziiccoo  --
cchhiimmiiccee  aallee  mmiieerriiii  

Apicultorii care fac analizele fizico-chimice ale mierii şi doresc decontarea contravalorii 

acestora, trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii: 

• să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil la data depunerii la sediul 
acesteia a cererii de solicitare a ajutorului; 

• să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, 
conform legislaţiei în vigoare eliberate până la termenul-limită de depunere a cererii şi a 
documentelor, după caz; 

• familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la 
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a Municipiului 

Bucureşti, şi în registrul agricol; 

• să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil, legal constituite, prin 
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 

Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin 

ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

• să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să 
rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; 

• analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie făcute la un laborator autorizat sanitar-
veterinar. 

 

Cheltuieli care se pot deconta apicultorilor: 

o preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii 
şi care trebuie să cuprindă; 

o determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere; 

o determinarea glucozei şi fructozei din miere; 

o determinarea conţinutului de apă; 
o examen organoleptic; 

o determinarea indicelui diastazic. 

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

AAppiiccuullttoorriiii  ccaarree  ssoolliicciittăă  ddeeccoonnttaattrreeaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ccuu  aannaalliizzeellee  ffiizziiccoo--cchhiimmiiccee  aallee  mmiieerriiii,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  

ffaaccăă  ttooaattee  aannaalliizzeellee  ddiinn  sseettuull  ddee  bbaazzăă  şşii  aannuummee::  ddeetteerrmmiinnaarreeaa  hhiiddrroommeettiillffuurrffuurroolluulluuii  ((HHMMFF))  ddiinn  

mmiieerree;;  ddeetteerrmmiinnaarreeaa  gglluuccoozzeeii  şşii  ffrruuccttoozzeeii  ddiinn  mmiieerree;;  ddeetteerrmmiinnaarreeaa  ccoonnţţiinnuuttuulluuii  ddee  aappăă;;  eexxaammeenn  

oorrggaannoolleeppttiicc;;  ddeetteerrmmiinnaarreeaa indicelui diastazic. 

 

Neefectuarea unei determinări atrage după sine nedecontarea întregului set de analize. 
 

FFaaccttuurraa  ffiissccaallăă  ccuu  cchheellttuuiieelliillee  ooccaazziioonnaattee  ddee  eeffeeccttuuaarreeaa  aannaalliizzeelloorr  ffiizziiccoo  ––  cchhiimmiiccee  aallee  mmiieerriiii,,  

ttrreebbuuiiee  ssăă  ffaaccăă  rreeffeerriirree  llaa  aannaalliizzeellee  ddeetteerrmmiinnaattee  ((cceellee  cciinnccii  ddeetteerrmmiinnăărrii  pprreezzeennttaattee  îînn  PPrrooggrraammuull  

NNaaţţiioonnaall  AAppiiccooll))  şşii  vvaa  ttrreebbuuii  ssăă  ffiiee  îînnssooţţiittăă  ddee  ccooppiiaa  aauuttoorriizzaaţţiieeii  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree  aa  llaabboorraattoorruulluuii,,  

ccaarree  eeffeeccttuueeaazzăă  ddeetteerrmmiinnăărriillee  şşii  eemmiittee  ffaaccttuurraa..  
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77..55    AAssiisstteennţţăă  tteehhnniiccăă  ppeennttrruu  aappiiccuullttoorrii  şşii  ggrruuppuurrii  ddee  aappiiccuullttoorrii  
  AAcceeaassttăă  ffoorrmmăă  ddee  sspprriijjiinn  ffiinnaanncciiaarr  ssee  aaddrreesseeaazzăă  ffoorrmmeelloorr  aassoocciiaattiivvee  legal constituite, care 

depun Ghidul de bune practici pentru apicultură atât la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, cât şi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
Ghidul de bune practici pentru apicultură se depune până la data de 4 aprilie 2011  şi se 

avizează până la data de 29 aprilie 2011, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

Ghidul de bune practici pentru apicultură se difuzează gratuit instituţiilor publice cu atribuţii în 
apicultură, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» şi reţelei sale teritoriale, Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei 
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi reţelei sale teritoriale, precum şi asociaţiilor de 

crescători de albine, federaţiilor apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole apicole sau 

grupurilor de producători recunoscute cu profil apicol, iar materialele informative se difuzează 
gratuit în cadrul târgurilor şi expoziţiilor apicole. 

 

Condiţii de eligibilitate: 

• forma asociativă în domeniul apicol, legal constituită, care depune în termen legal, tipăreşte 
şi multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură avizat, precum şi materialele informative 

(flyere, afişe, broşuri); 

• forma asociativă prezintă un cost estimativ per pagină pentru Ghidul de bune practici 

pentru apicultură şi per bucată pentru materiale informative; 

• Ghidul de bune practici pentru apicultură depus la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectă 
prevederile din Anexa nr. 3 la Hotărâre; 

• Ghidul de bune practici pentru apicultură se redacteză astfel încât să fie lizibil.  

• Copia adreselor MADR şi ANSVSA prin care s-a avizat Ghidul de bune practici pentru 

apicultură. 
  

Cheltuieli eligibile: 

� Preţul, fără TVA, pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru 

apicultură, avizat, precum şi a materialelor informative (flyere, afişe, broşuri). 

 

 

88..      SSoolliicciittaarreeaa  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  
 

8.1 Înainte să depună cererea de sprijin la forma asociativă, apicultorii 
trebuie să urmeze următoarele etape: 

a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data 

depunerii la sediul acesteia a cererii; 
b) să înregistreze la Consiliul local, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea, 

exploataţia, familiile de albine în Registrul agricol şi să solicite eliberarea unei adeverinţe din 
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care să reiasă numărul de familii de albine deţinute de către acesta; 
c) să înregistreze familiile de albine la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pe raza căreia se află stupina şi să solicite eliberarea unui document din care să 

reiasă că este înregistrat/autorizat sanitar veterinar; 

d) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/ 

atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de 
depunere a cererii şi a documentelor, după caz; 

e) crescătorii de familii de albine în sistem ecologice trebuie să se înregistreze ca producători 

în agricultura ecologică la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să solicite fişa de 
înregistrare cu viza Ministerului; 

f) crescătorii de familii de albine ecologice trebuie să încheie contract cu un organism de 

inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale; 

g) crescătorii de familii de albine ecologice trebuie să solicite Organismului de Inspecţie şi 
Certificare un certificat de confirmare/conformitate pentru familiile de albine aflate în perioada 

de conversie sau certificate;   

h) să întocmească calendarul tratamentelor care va fi urmărit de reprezentanţii formei 
asociative şi verificat de inspectorii APIA la data controlului; 

i) să  solicite  de  la  forma  asociativă  carnetul  de  stupină (cel aprobat de Autoritatea  

Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) document care trebuie deţinut şi   

completat de fiecare apicultor. 
 
  

8.2 Documentele pe care apicultorii trebuie să le depună anual la forma 
asociativă din care fac parte pentru a beneficia de sprijin financiar, sunt 
următoarele: 

• cerere pe baza căreia solicită accesarea măsurilor prevăzute în Program, o singură dată 
pentru toate acestea, în care menţionează şi acordul de derulare a sprijinului prin 
intermediul aceleiaşi formei asociative; 

• declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat sprijin 
financiar prin intermediul altei forme asociative; 

• declaraţie pe proprie răspundere că, odată cu semnarea contractului de finanţare cu APDRP 
pentru Măsura 112 nu mai accesează Programul Naţional Apicol 2011 – 2013 pentru  
achiziţia de familile de albine şi/sau mătcile şi/sau roiurile la pachet şi/sau roiurile pe faguri 
din rase omologate în România; 

• declaraţie pe proprie răspundere că inlocuirea stupilor deterioraţi/uzaţi sau distruşi în urma 
deplasărilor în pastoral se va face  prin accesarea măsurii prevăzută în cadrul Programului 
Naţional Apicol 2011-2013 si nu solicita finantare si din fondul FEADR  pentru achizitia 
acestor stupii; 

• copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice; 
• copia Certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului/a Certificatului de 

înregistrare fiscală, după caz; 
• copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în 

Registrul agricol, eliberată de consiliul local; 
• copia atestatului /certificatului /diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în 

domeniul apicol; 
• copia documentului de înregistrare/autorizare sanitară veterinară, eliberat de Direcţia 

Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a Municipiului 
Bucureşti, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia; 
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• copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte, din care să 
rezulte că apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral, avizat de către consiliul local;  

• copia buletinului de analize fizico-chimice al mierii; 
• copia facturii fiscale şi a documentului de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale 

mierii. 
  

IMPORTANT! 

 Apicultorii care doresc să achiziţioneze prin Programului Naţional Apicol 2011 – 2013 

stupi şi mătci din rase omologate în România trebuie să deţină minimum 25 familii de albine. 

 

Apicultorii crescători de familii de albine ecologice pot, de asemenea, solicita anual 
sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită, dacă 

depun la sediul acesteia, pe lângă documentele enumerate mai sus, următoarele: 

���� copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

���� copia contractului producătorului ecologic încheiat cu un organism de inspecţie şi 
certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

���� copia certificatului de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspecţie şi 
certificare, pentru familiile de albine aflate în perioada de conversie sau certificate. 

 

 Reprezentanţii formelor asociative trebuie să actualizeze, în permanenţă, Registrul de 

Înregistrare a membrilor formei asociative şi numerele de ordine acordate stupilor (Anexa nr. 4 
la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor, solicitată prin Ordinul nr. 119 din 25 mai 

2011), să completeze toate rubricile. La rubrica „Observaţii” trebuie să menţioneze data când a 

avut loc una din următoarele situaţii: vânzare/cumpărare/înstrăinare sau deteriorare a 

stupilor/familiilor de albine, pentru că, în funcţie de aceste informaţii, se acceptă sau se resping 
solicitările apicultorilor cu privire la decontarea c/v stupilor deterioraţi, ca urmare a deplasării în 

pastoral. 

 Numerele de ordine ale stupilor eliminaţi din stupina apicultorului nu se mai atribuie 

niciodată de către forma asociativă. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

Toţi apicultorii care doresc să solicite finanţare prin Programul Naţional Apicol trebuie să aibă 
stupii identificaţi începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform sistemului unitar de 

identificare a stupinelor şi stupilor; în caz contrar, solicitările acestora nu vor fi acceptate la 

plată. 
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8.3 Documentele pe care formele asociative în domeniul apicol, legal 
constituite şi recunoscute, trebuie să le depună la APIA anual 

 

PPeennttrruu  ppaattrruu  ddiinn  cceellee  cciinnccii  aaccţţiiuunnii  ffiinnaannţţaattee  pprriinn  PPrrooggrraammuull  nnaaţţiioonnaall  aappiiccooll,,  îînn  bbaazzaa  cceerreerriilloorr  şşii  aa  

ddooccuummeenntteelloorr  ddeeppuussee  ddee  aappiiccuullttoorrii,,  ffoorrmmaa  aassoocciiaattiivvăă  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă  ddeeppuunnee  ddoossaarruull  cceerreerriiii  ddee  

ppllaattăă  llaa  CCeennttrruull  jjuuddeeţţeeaann  AAPPIIAA//aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  ppee  rraazzaa  ccăărruuiiaa  îîşşii  aarree  îînnrreeggiissttrraatt  sseeddiiuull  

ssoocciiaall  îînn  aacctteellee  ddee  ccoonnssttiittuuiirree..  

Dosarul cererii de plată va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

• cererea de plată a sprijinului financiar, corect întocmită, în original; 

• devizele de cheltuieli aferente acţiunilor solicitate, în original; 

• centralizatoarele membrilor formei asociative legal constituite, care solicită sprijin 
financiar pentru fiecare acţiune în parte, în original si pe CD; 

• copii ale actelor de constituire la Oficiul Registrului Comerţului ale formei asociative legal 
constituite, în original; 

• copia documentului din care să rezulte că forma asociativă are membrii cu stupi  
identificaţi de către aceasta, prin ANARZ, conform Sistemului unitar de identificare al stupinelor 
şi stupilor – Anexa 4 de la Ordinul nr. 119/2011 – Procedura de identificare a stupinelor şi 
stupilor în Sistemul unitar; 

• copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din ferme de elită autorizate 
de către ANARZ şi autorizate sanitar veterinar; 

• copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din ferme de 
multiplicare autorizate de către ANARZ şi autorizate sanitar veterinar; 

• documentul de identitate bancară a formei asociative legal constituite, în original; 

• copia facturii fiscale de achiziţie a medicamentelor, produselor biologice suplimentelor 
nutritive, biostimulatorilor adjuvanţi în combaterea varozei şi a fundurilor de stupi pentru control 
sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, şi originalul; 

• copia facturii fiscale de achiziţie a mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau 
familiilor de albine din rase omologate în România, şi originalul; 

• copia facturii fiscale de achiziţie a stupilor, însoţită de originalul acesteia; 

• copia facturii fiscale de efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii şi originalul; 

• copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii medicamentelor, produselor biologice, 
suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor 
de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, şi originalul; 

• copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe 
faguri sau familiilor de albine din rase omologate în România, şi originalul; 

• copia documentului fiscal de efectuare a plăţii stupilor, şi originalul; 

• copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale 
mierii. 

Pentru acţiunea „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori”, forma asociativă 

în domeniul apicol, legal constituită, care elaborează, tipăreşte şi multiplică Ghidul de bune 

practici pentru apicultură, precum şi a materialelor informative (flyere, afişe, broşuri) depune 
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cererea de plată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sediul central, însoţită de 
următoarele documente: 

o copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite, şi originalul; 

o documentul de identitate bancară a formei asociative legal constituite, în original; 

o copia Ghidului de bune practici pentru apicultură avizat, precum şi copii ale                                    
materialelor informative (flyere, afişe, broşuri); 

o copia facturii fiscale şi a documentelor de efectuare a plăţii pentru tipărirea şi multiplicarea 
Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv flyere, afişe, 
broşuri; 

o copia centralizatorului celor cărora li s-a distribuit gratuit Ghidul de bune practici pentru 
apicultură care să cuprindă numele instituţiei/organizatorului de târguri şi expoziţii apicole, 
asociaţiilor de crescători de albine, federaţiilor apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole 
apicole sau grupurilor de producători recunoscute cu profil apicol, numărul de exemplare, data 
distribuirii, datele de identificare şi semnătura beneficiarilor; 

o materialele informative (respectiv flyere, afişe, broşuri) se difuzează gratuit în cadrul 
târgurilor şi expoziţiilor apicole; 

o copia adreselor MADR si ANSVSA prin care s-a avizat Ghidul de bune practici pentru 
apicultură; 

o devizul de cheltuieli – formularul prezentat în Ghidul Solicitantului. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

••  FFoorrmmaa  aassoocciiaattiivvăă  vvaa  ccoommpplleettaa  şşii  ddeeppuunnee  nnuummaaii  ffoorrmmuullaarreellee  ssttaannddaarrdd  pprreelluuaattee  ddee  llaa  cceennttrreellee  
jjuuddeeţţeennee,,  ssaauu  ddeessccăărrccaattee  ddee  ppee  ssiittee--uull  AAPPIIAA;;  

••  TTooaattee  rruubbrriicciillee  ddiinn  ffoorrmmuullaarree  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  ccoommpplleettaattee;;  

••  AAnnggaajjaammeenntteellee  lluuaattee  ddee  ssoolliicciittaannttuull  sspprriijjiinnuulluuii  ppoott  ffii  rreeaaccttuuaalliizzaattee  oorrii  ddee  ccââttee  oorrii  AAggeennţţiiaa  ddee  
PPllăăţţii  şşii  IInntteerrvveennţţiiee  ppeennttrruu  AAggrriiccuullttuurrăă  vvaa  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessaarr..  

 

TTooaattee  ddooccuummeenntteellee  ccaarree  ssee  ddeeppuunn  llaa  AAPPIIAA  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  rreeddaaccttaattee  îînn  lliimmbbaa  rroommâânnăă,,  ssaauu  îînnssooţţiittee  

ddee  ttrraadduucceerrii  lleeggaalliizzaattee  aallee  aacceessttoorraa,,  dduuppăă  ccaazz..  

  

99..44  DDeeppuunneerreeaa  cceerreerriiii  ddee  ppllaattăă  

PPeennttrruu  aa  bbeenneeffiicciiaa  ddee  pprreevveeddeerriillee  HHoottăărrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  224455//22001111,,  aappiiccuullttoorriiii  ttrreebbuuiiee  ssăă  

ddeeppuunnăă  aannuuaall  cceerreerreeaa,,  llaa  ffoorrmmaa  aassoocciiaattiivvăă  ddiinn  ccaarree  ffaacc  ppaarrttee..  

PPeennttrruu  aaccţţiiuunniillee  ssoolliicciittaattee  ddee  aappiiccuullttoorrii  ffoorrmmeellee  aassoocciiaattiivvee  ttrreebbuuiiee  ssăă  ddeeppuunnăă  cceerreerreeaa  ddee  ppllaattăă  şşii  

ddooccuummeenntteellee  ccaarree  oo  îînnssooţţeesscc  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  0011  aauugguusstt  aa  ffiieeccăărruuii  aann  din perioada de trei ani a 

Programului.  

 

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

• Reprezentanţii formelor asociative care depun cerere de plată vor trece pe originalul 
documentelor fiscale cu produsele solicitate, emise către mebrii apicultori, la loc vizibil, 
sintagma „document decontat prin PNA”. Ulterior documentul va fi datat şi semnat; 
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• Administratorul/reprezentantul legal al formei asociative trebuie să prezinte funcţionarului 
APIA care realizează controlul documente din care să reiasă că respectivii apicultori sunt 
membrii ai formei asociative; 

• Apicultorii trebuie să permită controlul la faţa locului – efectuat de reprezentanţii APIA, 
să-i însoţească pe perioada inspecţiei şi să pună la dispoziţia acestora orice document/produs 
solicitat spre a fi verificat; în caz contrar, aceştia vor fi excluşi de la plată; 

• Apicultorii sunt obligaţi să completeze în Carnetul stupinei, la pagina „Fişa familiei de 
albine”, numărul de ordine al stupului, aşa cum a fost acordat de forma asociativă; 

• Apicultorii trebuie să anunţe, în termen de 5 zile lucrătoare, reprezentantul formei 
asociative, asupra înstrăinării/vânzării/deteriorării stupului/stupilor şi implicit vânzarea/ 
înstrăinarea/pierderea materialului biologic existent în stup/stupi; 

• În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorii solicită 
reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare, care să 
conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială. 

  

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..2222  ddiinn  RReegguullaammeennttuull  CCEE  nnrr..  11112222//22000099  şşii  aallee  CCoodduulluuii  ddee  

PPrroocceedduurrăă  CCiivviillăă::  „„îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ddaattaa  lliimmiittăă  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ssaauu  oorriiccăărroorr  aallttee  

ddooccuummeennttee,,  eessttee  oo  zzii  ddee  ssăărrbbăăttooaarree  ooffiicciiaallăă,,  zzii  ddee  ssââmmbbăăttăă  ssaauu  dduummiinniiccăă,,  rreessppeeccttiivvaa  ddaattăă  lliimmiittăă  ssee  

pprreelluunnggeeşşttee  ppâânnăă  îînn  pprriimmaa  zzii  lluuccrrăăttooaarree  ccaarree  uurrmmeeaazzăă..””  

FFuunnccţţiioonnaarruull  sseerrvviicciiuulluuii//ccoommppaarrttmmeennttuulluuii  AACCNNDDPPAASSCCMMPP,,  ddiinn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii  jjuuddeeţţeeaann,,  ccaarree  

pprriimmeeşşttee  cceerreerreeaa  ddee  ppllaattăă  şşii  ddooccuummeenntteellee  jjuussttiiffiiccaattiivvee,,  vvaa  nnoottaa  llaa  lloocc  vviizziibbiill,,  ppee  oorriiggiinnaalluull  

ffaaccttuurriilloorr  şşii  ddooccuummeenntteelloorr  ffiissccaallee  ddee  ppllaattăă  ddeeppuussee  îînn  ccooppiiee  llaa  ddoossaarr,,  ssiinnttaaggmmaa  „„ddooccuummeenntt  ddeeccoonnttaatt  

pprriinn  PPNNAA  22001111  --  22001133””,,  vvaa  ttrreeccee  ddaattaa  şşii  vvaa  sseemmnnaa..  

  

    99..55  CCeerreerrii  iinnccoommpplleettee  

În cazul depunerii de cereri incomplete sau al documentelor greşite/lipsă/cu termenul de 
valabilitate expirat, dacă obiectul de activitate nu corespunde etc, solicitanţii vor fi notificaţi de 

Serviciul CNDPASCMP din cadrul centrului APIA judeţean / al Municipilui Bucureşti în 

vederea soluţionării elementelor lipsă sau incorecte din cererea de plată ori din documentele care 

o însoţesc. 

 

  1100..  SSttaabbiilliirreeaa  nniivveelluulluuii  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  

Pe baza cererii de plată şi a documentelor anexate acesteia, APIA stabileşte şi decontează, în 

urma verificării, valoarea sprijinului financiar, în contul solicitantului. 

Nivelul sprijinului financiar se stabileşte în funcţie de suma totală solicitată la plată, la nivel de 

ţară, după cum urmează: 
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(1) În cazul în care suma solicitată de beneficiari, prin intermediul formei asociative legal 
constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se încadrează în 
limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14.09.2010, nivelul sprijinului 

financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor 

biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de control/antivarooa pentru 

rase de albine omologate în România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a 

roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi la 

valoarea, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, 

conform facturii; 

 (2)    În situaţia în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal 

constituite şi aprobată de APIA depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din 

data de 14.09.2010, Agenţia stabileşte nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de 

achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, 

biostimulatorilor şi fundurilor de control/antivarooa pentru rase de albine omologate în 

România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe 

faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi la valoarea cea mai mică, fără TVA, a 

setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru 

toţi beneficiarii; 

(21) În cazul în care, după aplicarea prevederilor alin. (2), nu se depăşeşte suma aprobată prin 

Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agenţia stabileşte procentual nivelul 
sprijinului financiar, pentru beneficiarii care au: valoarea de achiziţie, fără TVA, a 

medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de 

stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în 

România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe 
faguri, a familiilor de albine, a stupilor sau a setului de bază de analize fizico-chimice care să 

ateste calitatea mierii, mai mare decât valoarea minimă de achiziţie, fără TVA, fără a se depăşi 

valoarea de achiziţie, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate; 

 (3) Dacă după stabilirea nivelului sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără 

TVA, se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14.09.2010, APIA 

stabileşte nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără 

TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi 

fundurilor de control/antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura 

convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de 

albine şi a stupilor, precum şi din valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize 

fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toţi beneficiarii, până la 

limita sumei aprobate. 

 

1111..  PPllaattaa  sspprriijjiinnuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după stabilirea nivelului sprijinului financiar 
pentru fiecare acţiune solicitată şi pentru fiecare formă  asociativă, virează sumele cuvenite în  

conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare. 

În termen de 60 zile de la virarea sumelor în contul formei asociative pentru care depun cerere de 
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plată, se vor distribui către apicultori sumele/produsele solicitate în cerere şi se depun/transmit la 
sediul APIA central copie de pe documente eliberate de bancă, din care se poate vedea data şi 
suma intrată în cont de la APIA, respectiv data şi suma virată /plătită  fiecărui apicultor, după 

caz.    

  

IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

AAddmmiinniissttrraattoorruull//rreepprreezzeennttaannttuull  ffoorrmmeeii  aassoocciiaattiivvee  vvaa  îînnttooccmmii,,  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  aappiiccuullttoorr,,  pprroocceess  

vveerrbbaall  ddee  pprreeddaarree  pprriimmiirree  aa  pprroodduusseelloorr  ssoolliicciittaattee  ddee  aacceessttaa..  

 

1122..  PPăăssttrraarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  

Forma asociativă legal constituită are obligaţia de a păstra, la sediul acesteia, documentele 

prevăzute la punctul 8.2 la care se adaugă următoarele: 

���� procesul-verbal din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta 
medicamentele, produsele biologice suplimentele nutritive, biostimulatorii şi fundurile de stupi 
pentru control/antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile la pachet, roiurile pe 
faguri sau familiile de albine solicitate, precum şi stupii; 

���� calendarul tratamentelor întocmit şi urmărit de aceasta; 

���� registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar. 

Toate documentele prezentate mai sus se arhivează de către formele asociative conform 

legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor compartimentului de inspecţie din 
cadrul centrelor APIA judeţene / al municipiului Bucureşti, precum şi reprezentanţilor altor 

instituţii de control abilitate..  

  

1133..  CCoonnttrroolluull  

Formele asociative precum şi apicultorii, se vor supune la orice control efectuat de reprezentanţii 

APIA, MADR şi/sau ai organismului de certificare, precum şi de reprezentanţii Comisiei 
Europene. 

Controalele sunt destinate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor financiare, 

instituite în temeiul Programului Naţional Apicol aprobat de Comisie şi de legislaţia Naţională. 

Controalele sunt efectuate la nivel administrativ şi la faţa locului. 

Controalele vor avea loc, întotdeauna, înainte de efectuarea plăţii. În vederea efectuării 

controlului, forma asociativă legal constituită are obligaţia de a permite accesul funcţionarilor în 

incintă şi de a prezenta documentele solicitate. 

Funcţionarii care realizează controlul pot face copii la orice document, dacă prin aceasta 

consideră că aduc un plus de susţinere la raportul de inspecţie. 
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IIMMPPOORRTTAANNTT!!  

��  RReepprreezzeennttaannţţiiii  ffoorrmmeelloorr  aassoocciiaattiivvee  ccaarree  ddeeppuunn  cceerreerree  ddee  ppllaattăă  vvoorr  ttrreeccee  ppee  oorriiggiinnaalluull    
ddooccuummeenntteelloorr  ffiissccaallee  eemmiissee  ccăăttrree  mmeebbrriiii  aappiiccuullttoorrii  ccuu  pprroodduusseellee  ssoolliicciittaattee  ((ffaaccttuurrii  şşii  ddooccuummeennttee  
ffiissccaallee  ddee  ppllaattăă))  llaa  lloocc  vviizziibbiill  ssiinnttaaggmmaa  „„ddooccuummeenntt  ddeeccoonnttaatt  pprriinn  PPNNAA  22001111  ––  22001133””..  UUlltteerriioorr  
ddooccuummeennttuull  vvaa  ffii  ddaattaatt  şşii  sseemmnnaatt;;  

��  AAppiiccuullttoorriiii  ssuunntt  oobblliiggaaţţii  ssăă  ppeerrmmiittăă,,  ssăă  ppuunnăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiee,,  ppeennttrruu  vveerriiffiiccaarree,,  oorriiccee  
ddooccuummeenntt//pprroodduuss  ssoolliicciittaatt  şşii  ssăă  îînnssooţţeeaassccăă  rreepprreezzeennttaannţţiiii  AAPPIIAA  ccaarree  rreeaalliizzeeaazzăă  ccoonnttrroolluull  llaa  ffaaţţaa  
llooccuulluuii;;  îînn  ccaazz  ccoonnttrraarr  aacceeşşttiiaa  vvoorr  ffii  eexxcclluuşşii  ddee  llaa  ppllaattăă..  

  

1144..  CCoonntteessttaaţţiiii  

Atât  beneficiarii, cât şi solicitanţii sprijinului financiar pot contesta orice notificare emisă de 

APIA în termen de 30 de zile lucrătoare, dacă consideră că prin acea notificare au fost vătămaţi 

într-un drept al lor. Contestaţia va fi depusă şi înregistrată la APIA - Aparat central la Serviciul 

Relaţii cu Publicul şi Comunicare/Centrul judeţean, în funcţie de autoritatea publică emitentă. 

Contestaţia depusă se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunere conform Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, în urma analizării şi verificării fiecărei situaţii de fapt, 

în parte. 

 

1155..  RReessppoonnssaabbiilliittăăţţiillee  AAggeennţţiieeii  ddee  PPllăăţţii  şşii  IInntteerrvveennţţiiee  ppeennttrruu  

AAggrriiccuullttuurrăă  

 

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă cu: 

� elaborarea formularisticii  de  solicitare, înregistrare, centralizare; 

� procedurile de desfăşurare a activităţilor şi procedura de control conform riscurilor 
evaluate; 

� informarea  solicitanţilor  cu  privire  la  schimbarea regulilor şi regulamentelor schemei 
prin publicarea acestor schimbări pe pagina de web a APIA; 

� actualizarea criteriilor de eligibilitate pentru solicitanţi, termenele limită pentru depunerea 
cererilor de plată a sprijinului financiar comunitar si national; 

� inspecţia la faţa locului la solicitanţi şi beneficiari. 
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*se va completa în cazul transmiterii prin poştă. 

** În conformitate cu prevederile Art.22 din Reg. CE nr. 1122/2009 şi ale Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită 
de depunere a cererilor sau oricăror alte documente este o zi de sărbătoare oficială, zi de sâmbătă sau duminică, respectiva dată limită 
se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.” 

 
 

OBSERVAŢII: 
Completaţi numai cu MAJUSCULE! 
Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare! 
Acest formular poate fi trimis prin poştă cu confirmare de primire, sau se depune personal la sediile centrelor judeţene ale 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Serviciul/Compartimentul ACNDPASCMP. 
 

 
PARTEA 1 – DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE 

 

 
 
 

Anexa nr. 1 
 

APIA 
Cerere de plată   

AJP0 – SA – f001 Sprijin  financiar comunitar şi naţional acordat sectorului apicol 
Regulamentul 1234 din 22 octombrie 2007 

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
Data primirii cererii:        _____/_____/2012 

Data limită de depunere a cererii  **01.08.2012 

Număr de înregistrare a cererii 

          
 
 

*Data depunerii la poştă____/___/2012 Codul unic de identificare acordat de APIA   

R O                   

 

1. Denumirea formei asociative legal constituită 

                                        

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal                          

3. CNP al reprezentantului legal                          

4. CUI                           

5. Adresa formei asociative legal constituită                           

                                        

6. Cod poştal                                   

7. Judeţul /Sectorul                            

8. Telefon                                   

9. Fax                                   

10. E-mail 
                                  

11. Adresa pentru corespondenţa (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea din pct.5-7) 

                                        

                                        

Denumirea băncii                               

Nr. contului                               
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12. Numărul total al  apicultorilor înscrişi în forma asociativă               

13. Numărul total al familiilor de albine deţinut de apicultori               

14. Numărul  apicultorilor care solicită sprijin financiar               

15. Numar familii de albine deţinut de apicultorii care solicită sprijin financiar 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Suma solicitată la plată  pentru combaterea varoozei prin achiziţia de medicamente, 
produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea 
varoozei, achziţionate atât pentru intreg efectivul de familii de albine deţinut de apicultori la 
depunerea cererii la forma asociativă, cât şi pentru familiile/roiuri care vor fi/au fost 
achiziţionate  şi funduri de control/funduri de stupi antivarooa din apicultura convenţională 

           ,   

17. Suma solicitată la plată pentru combaterea varoozei prin achiziţia de medicamente 
ecologice care au la bază acizi organici, uleiuri esenţiale, produse naturale, produse 
biologice, suplimente nutritive, biostimulatori care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, 
achiziţionate pentru întreg efectivul de familii de albine deţinut de apicultori la depunerea 
cererii la forma asociativă, cât şi pentru familiile/roiuri care vor fi/au fost achiziţionate şi 
funduri de control/funduri de stupi antivarooa din apicultura ecologică 

           ,   

18.Suma solicitată la plată  pentru refacerea efectivului de familii de albine            ,   

19. Suma solicitată la plată pentru achiziţia stupi în procent de cel mult 50% din totalul 
stupilor deţinuţi de apicultori la data depunerii cererii, excluzând materialul biologic 

           ,   

20. Suma de plată solicitată pentru setul de bază de analize fizico-chimice care atestă 
calitatea mierii 

           ,   

21. Suma totală de plată solicitată, exprimată în lei 

                                     ,   
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PARTEA 1 ANGAJAMENT 
 

 

 
 

 

 
Subsemnatul, _________________________________,  ________________________________________________________,   
                                 numele şi prenumele                                        funcţia (administrator/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită) 
_____________________________________, declar că îmi asum următoarele angajamente: 
(denumirea formei asociative) 

• forma asociativă, prin reprezentantul ei, este obligată să permită accesul în incintă al funcţionarilor însărcinaţi cu 
efectuarea controalelor şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele solicitate, să le distribuie copii sau să 
permită confiscarea unui document dacă acest lucru este solicitat de funcţionarii APIA sau alte organe abilitate să 
efectueze controlul; 
• datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile; 
• sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi 
transmise autorităţilor responsabile, în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum si facute 
publice, cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. 
• in cazul în care, între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate 
în cerere(schimbare de nume,sediu etc.) în termen de 5 zile lucrătoare, voi comunica, în scris, aceste schimbări la 
APIA; 
• nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în 
formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală, 
după caz; 
• înţeleg ca, în termen de 60 zile de la virarea sumelor solicitate în contul formei asociative pentru care depun cerere 
de plată, să distribui către apicultori sumele/produsele solicitate în cerere şi să depun/transmit la APIA Central copie de 
pe documentele eliberate de bancă, din care se pot vedea data şi suma intrată în cont de la APIA, respectiv data şi suma 
virată/platită în contul fiecărui apicultor; netransmiterea documentelor, întocmai, la APIA atrage după sine respingerea  
următorului dosar de plată. De asemenea, înţeleg să transmit şi procesele verbale de distrugere a stupilor uzaţi în 
pastoral; 
• declar că am citit Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar acordat în sectorul apicol şi mă angajez să respect 
în totalitate condiţiile stipulate în acesta; 
• înţeleg că, dacă nu respect în totalitate angajamentele de mai sus, APIA  mă va sancţiona prin excuderea de la plată 
pentru anii financiari ce urmează; 
• în cazul în care înscrisurile/documentele prezentate în dosarul de plată se vor dovedi false/ nu fac obiectul dosarului 
de plată/nu susţin/nu acoperă suma solicitată la plata, mă oblig să înapoiez, la cererea APIA, suma care a fost virată 
necuvenit sub titlul de sprijin financiar, în conformitate cu procedura de recuperare debite. 
  Înţeleg că, dacă nu respect oricare din punctele de mai sus, dosarul de plată devine neeligibil şi, în consecinţă, nu voi 
primi finanţarea sau, în situaţia în care sumele au fost primite, să returnez, la cererea APIA, în totalitate, suma şi 
dobânzile calculate. 
 

ATENŢIE: 
Cunoscând prevederile Art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere 
exactitatea datelor prezentate. 

Data:                                                                                                          Semnătura reprezentantului legal: 

 

Luat la cunoştinţă: _____________________________________astăzi,________________, 

                                             (nume şi prenume)                                                                       (data) 

când am depus dosarul de plată la APIA. 

Funcţia: ____________________________  

(administrator/reprezentant legal în cadrul formei asociative) 

Semnătura: _________________________ 

Ştampila solicitantului, 



  

 
 

ANEXA NR. 2  

APIA 
CERERE DE PLATĂ 

AJP0-SA-f002 Sprijin financiar comunitar şi naţional acordat în sectorul apicol 
Regulamentul 1234 din 22 octombrie 2007 

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 
Data primirii cererii    ________/________2012 
 
Data limită de depunere a cererii  **01.08..2012 

Nr. de înregistrare a cererii 
      

 
*Data depunerii la poştă_____/______2012 

Codul unic de identificare acordat de APIA R O              

 
* se va completa în cazul transmiterii prin poştă; 
** In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 şi ale Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită de 
depunere a cererilor sau oricăror alte documente este o zi de sărbătoare oficială, zi de sâmbătă sau duminică, respectiva dată limită se 
prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”. 

 
OBSERVAŢII: 

���� Completaţi numai cu MAJUSCULE;  
���� Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare; 
���� Acest formular poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depune personal la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură-Serviciul Relaţii cu publicul şi Comunicare. 

 
PARTEA 1 – DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE 

 
1. Denumirea formei asociative legal constituită: 
                                 
2.Nume şi prenume reprezentantului legal                    
3. CNP-ul reprezentantului legal                    
4. CUI                    
5. Adresa formei asociative în domeniul 
apicol legal constituită 

                   

                                 
6. Cod poştal                     
7. Judeţul /Sectorul                     
8. Telefon                     
9. Fax                     
10. E-mail                     
11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai dacă diferă faţă de cea din pct.5-7)    
                                 
                                 
12. Denumirea băncii                     
13. Nr. contului                     
14. Suma solicitată la plată pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură 
precum şi a materialelor informative (flyere, afişe, broşuri) (lei) 
                              ’   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PARTEA 2 – ANGAJAMENT 

 

  

  Subsemnatul, numele şi prenumele _____________________________________________, 
funcţia_________________________, (administrator/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită) 

     ________________________________________, declar că îmi asum următoarele angajamente: 

(denumirea formei asociative) 

• forma asociativă, prin reprezentantul ei, este obligată să permită accesul în incintă al funcţionarilor 
însărcinaţi cu efectuarea controalelor şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele solicitate, să 
faca copii, să permită confiscarea unor documente (dacă acest lucru este solicitat de funcţionarii 
APIA sau alte organe abilitate să efectueze controlul); 

• datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi 
perfect valabile; 

• sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date, procesate si verificate în vederea 
calcularii plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de 
evaluari economice, precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001; 

• în cazul în care, între data depunerii cererii şi data acordării plăţii, au intervenit modificări ale 
informaţiilor declarate în cerere (schimbare de nume, sediu etc.) în termen de 5 zile lucrătoare, voi 
comunica, în scris, aceste schimbări la APIA; 

• nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea 
cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag după sine 
sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz; 

• declar că am citit Ghidul solicitantului privin sprijinul financiar acordat în sectorul apicol, şi mă 
angajez să respect în totalitate condiţiile stipulate în acesta; 

• înţeleg că dacă nu respect în totalitate angajamentele de mai sus, APIA  mă va sancţiona prin 
excuderea de la plată pentru anii financiari ce urmează; 

• în cazul în care înscrisurile/documentele prezentate în dosarul de plată se vor dovedi false/nu fac 
obiectul dosarului de plată/nu susţin/nu acoperă suma solicitată la plată, mă oblig să înapoiez, la 
cererea APIA, suma care a fost virată necuvenit sub titlul de sprijin financiar, în conformitate cu 
procedura de recuperare debite; 

• Înţeleg că, dacă nu respect oricare din punctele prezentate mai sus, dosarul de plată devine neeligibil 
şi, în consecinţă, să nu primesc finanţarea. În situaţia în care sumele au fost primite, la cererea 
APIA, mă angajez să returnez această sumă.  

 
Luat la cunoştintă,_________________________________, astăzi, ____________, 
                                  (nume şi prenume)                                                   (Data) 
 
data când am depus dosarul de plată la APIA. 
 
Funcţia: _____________________________________(administrator/reprezentant 
legal în cadrul formei asociative) 
 
Semnătura __________________________________________________ 

Ştampila 
solicitantului, 

 



  

Formular 1.1 
*DEVIZ  DE CHELTUIELI 

Acţiunea solicitată: Combaterea varoozei (prin    achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de 
albine omologate în România din apicultura convenţională) 
Denumirea formei asociative: ____________________ 
 

Se va completa de către forma asociativă **Se va completa de catre 
APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

***Nr. 
factura 

Data emiterii 
facturii 

Felul documentului 
de plată 

(nr/serie/data) 
Denumirea produsului achiziţionat 

Cantitate 

****Cantitate 
modificată 

Unitate de 
măsură 

Preţ unitar 
fără TVA 

Valoare  netă 
fără TVA 

Valoarea neta calculată 
pentru plată 

fa
ct

ur
at
ă 

di
st

ri
bu

ită
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

           
        
        
        

 
2 

           
        
        

 
3 

.... 

           
        
        

Suma solicitată la plată pentru medicamente folosite în combaterea varoozei la familiile de 
albine din rase omologate în România prin metode convenţionale 

 
X 

 
X 

x x 
   

Suma solicitată la plată pentru achiziţia de produse biologice, suplimente nutritive şi 
biostimulatori folosiţi în combaterea varoozei  la fam. de albine omologate în România din 
apicultura convenţională 

x x x x 
   

Suma solicitată la plată pentru achiziţia de funduri de stupi pentru control sau a fundurilor de 
stupi antivarooa  folosiţi la fam. de albine din rase omologate in România, din apicultura 
convenţională 

x x x x 
   

Total sumă solicitată la plată 
x 
 

x 
 

x x 
   

                                                                                                                                                                       CACNDPASCMP1: nume/prenume/semnătura: ________________________            
*se va completa de forma asociativa care depune cererea si se va atasa la dosarul de plată; 
 **se va completa după primirea raportului de inspecţie (în urma controlului pot apărea situaţii când cantităţile se modifică sau anumite produse nu se plătesc); 
*** în deviz se vor înscrie mai întâi facturile cu achiziţia de medicamente, apoi facturile cu achiziţia de produse biologice, suplimente nutritive şi biostimulatori şi facturile cu achiziţia de funduri de control 
antivarooa; 
**** rubrica se va completa de funcţionarii CJ APIA, după primirea Raportului de control, dacă este cazul; 
          Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi. 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data, semnătura şi ştampila).



  

Formular 1.1 
*DEVIZ  DE CHELTUIELI 

Acţiunea solicitată: Combaterea varoozei       (achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi 
antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică) 

Denumirea formei asociative_____________________ 

Se va completa de către forma asociativă **Se va completa de catre 
APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

***Nr. 
factura 

Data emiterii 
facturii 

Felul documentului 
de plata 

(nr/serie/data) 
Denumirea produsului achiziţionat 

Cantitate 

****Can
titate 

modifica
tă 

Unitate de 
măsura 

Pret unitar 
fără TVA 

Valoare  
netă fără 

TVA 

Valoarea neta calculata 
pentru plată 

fa
ct

ur
at
ă
 

di
st

ri
bu

it
ă
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
           

        
        
        

 
2 

           
        
        

 
3 

.... 

           
        
        

Suma solicitată la plată pentru medicamentele ecologice care au la bază acizi organici, 
uleiuri esentiale, produse naturale, folosite în combaterea varoozei la familiile de albine din 
rase omologate în România prin metode ecologice 

x 
 

x 
 

x x 
   

Suma solicitată la plată pentru achiziţia de produse biologice, suplimente nutritive şi 
biostimulatori folosiţi în combaterea varoozei  la fam. de albine omologate în România din 
apicultura ecologică 

    
   

Suma solicitată la plată pentru achiziţia de funduri de stupi pentru control sau a fundurilor 
de stupi antivarooa  folosiţi la fam. de albine din rase omologate in România, din apicultura 
ecologică 

x x x x 
   

Total sumă solicitată la plată x 
 

x 
 

x x 
   

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       CACNDPASCMP1 nume/prenume/semnătura___________________________ 
*se va completa de forma asociativă care depune cererea şi se va ataşa la dosarul de plată; 
 **se va completa după primirea raportului de inspecţie (în urma controlului pot apărea situaţii când cantităţile se modifică sau anumite produse nu se plătesc); 
*** în deviz se vor înscrie mai întâi facturile cu achiziţia de medicamente ecologice care au la bază acizi organici, uleiuri esentiale, produse naturale, apoi facturile cu  achiziţia de produse biologice, 
suplimente nutritive şi biostimulatori şi facturile cu achiziţia de funduri de control antivarooa; 
**** rubrica se va completa de funcţionarii CJ APIA, după primirea Raportului de control, dacă este cazul; 
          Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi; 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 

Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data, semnatura şi ştampila)  



  

 
Formular nr. 1.2 

*DEVIZ DE CHELTUIELI 
                      Acţiunea solicitată: Refacerea efectivului de familii de albine (achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România) 

Denumirea formei asociative_____________________ 
 

Se va completa de către forma asociativă **Se va completa de catre 
APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

***Nr. 
factura 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plata 
(nr/serie/data) 

Denumirea produsului 
achiziţionat 

Cantitate 

****Canti
tate 

modificat
ă 

Unitate 
de 

măsură 

Preţ unitar 
fără TVA 

Valoare 
neta fără 

TVA 

Valoarea netă 
calculată pentru 

plată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           

       
       
       

2           
       

3           

       

Suma solicitată pentru achiziţia de mătci X X X    
Suma solicitată pentru achiziţia de roi la pachet X X X    
Suma solicitată pentru achiziţia de roi pe faguri X X X    
Suma solicitată pentru achiziţia de familii de albine X X X    

Total sumă solicitată la plată X X X    

                                                                                                                                             
                                                                                                                                     CACNDPASCMP1 nume/prenume/semnătura:_____________________________ 
*se va completa de forma asociativă care depune cererea şi se va ataşa la dosarul de plată; 
**se va completa după primirea raportului de inspecţie (în urma controlului pot apărea situaţii când cantităţile se modifică sau anumite produse nu se plătesc); 
*** se vor înscrie mai întâi facturile cu achiziţia de mătci, apoi cele cu roi la pachet, roi pe faguri şi fam. de albine; 
 **** rubrica se va completa de funcţionarii CJ APIA după primirea Raportului de control, dacă este cazul; 
              Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi; 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data, semnătura şi ştampila).



  

Formular nr. 1.3 

*DEVIZ  DE CHELTUIELI 
Actiunea solicitata: Raţionalizarea stupăritului pastoral (achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi) 

Denumirea formei asociative: ________________________________ 
 

Se va completa de către forma asociativă 
**Se va completa de 
către APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

Nr. factura 
Data emiterii 

facturii 

Felul documentului 
de plata 

(nr/serie/data) 

Denumirea 
produsului 

achiziţionat/plă
tit 

Cantitate  
***Cantitat
e modificată 

Unitate de 
masura 

Pret unitar 
fără TVA 

Valoare  
netă fără 

TVA 

Valoarea neta calculata 
pentru plată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

          
       
       
       

 
2 

          
       
       

3 
 
.... 

          
       

Suma solicitată la plată pentru achiziţia de 
stupi (cutii utilate după tehnologia apicolă) 

x   x x   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        S/C  ACNDPASCMP1: nume/prenume/semnătura: ______________________ 
*se va completa de forma asociativă care depune cererea şi se va ataşa la aceasta în dosarul de plată; 
**se va completa după primirea raportului de inspecţie; 

*** rubrica se va completa de funcţionarii CJ APIA după primirea Raportului de control, dacă este cazul. 

        Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi. 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data, semnătura şi ştampila).      
 

 
 
 
 
 



  

 
Formular nr. 1.4 

*DEVIZ  DE CHELTUIELI 
   

Acţiunea solicitată: Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii (efectuarea setului de analize fizico-chimice care să 
ateste calitatea mierii). 
Denumirea formei asociative: _____________________ 
 

Se va completa de către forma asociativă Se va completă de 
către APIA CJ/MB 

Nr. 
crt 

Nr. 
factură 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plată 
(nr/serie/data) 

Denumirea serviciului efectuat de 
prestator 

Cantitate 

**Cantit
ate 

modifica
tă 

Unitate 
de 

măsură 

Preţ 
unitar 

fără TVA 

Valoare  
netă fără 

TVA 

Valoarea netă 
calculată pentru plată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

          
       
       
       

 
2 

          
       
       

 
3 

.... 

          
       
       

Suma solicitată la plată pentru efectuarea setului de analize fizico-chimice 
care să ateste calitatea mierii 

x x x 
   

  
*se va completa de forma asociativă şi se va ataşa la dosarul de plată; 
** rubrica se va completa de funcţionarii CJ APIA după primirea Raportului de control, dacă este cazul; 
          Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi. 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data). 
 

 

 
 



  

 
 
 

Formular nr. 2.1 

        *DEVIZ  DE CHELTUIELI 
Acţiunea solicitată: Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori    (tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor 

informative (flyere, afişe, broşuri) 
Denumirea formei asociative: _____________________ 

Se va completa de către forma asociativă 
Se va completa de 

către DMP 

Nr. 
crt 

Nr. 
factură 

Data 
emiterii 
facturii 

Felul 
documentului 

de plată 
(nr/serie/data) 

Denumirea serviciului efectuat de 
prestator 

Cantitate 
**Cantit

ate 
modifica

tă 

Unitate 
de 

masura 

Pret 
unitar 

fără TVA 

Valoare  
netă fără 

TVA 

Valoarea netă 
calculată pentru plată 

fa
ct

ur
at
ă

 

d
is

tr
ib

ui
tă

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

           
        
        
        

 
2 

           
        
        

 
3 

.... 

           
        
        

Suma solicitată la plată pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici 

pentru apicultură şi a materialelor informative (flyere, afişe, broşuri) 
 
 

 
 

x x 
   

  

*se va completa de forma asociativă  care tipăreşte, multiplică şi distribuie  Ghidul  de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative (flyere, afişe, broşuri) şi se va ataşa la 
dosarul de plată; 

** rubrica se va completa de funcţionarii APIA DMP după primirea Raportului de control, dacă este cazul; 

          Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de facturi; 

IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la Centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 

Întocmit,administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituită (nume, prenume, data, semnătura şi ştampila). 



  

Anexa nr. 3   Cod: AJP0 – SA - f003 

 
 

*Centralizatorul  
membrilor formei asociative legal constituită care solicită sprijin financiar pentru RAŢIONALIZAREA STUPĂRITULUI PASTORAL 

 
Denumirea formei asociative legal constituită: .......................................................................................... 
Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO ........................................................................................... 
Adresa completă a  formei asociative legal constituită.............................................................................. 

......Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de apicultori din asociaţie; 
* va fi completat de forma asociativă şi se va ataşa la dosarul de plată; însemnările din Centralizator sunt cu titlu de exemplu; 
** se va înscrie nr. familiilor de albine din adeverinţa eliberată de primărie până la data depunerii cererii la forma asociativă; 
*** numărul maxim de stupi care poate fi achiziţionat, înscris la rubrica din formular şi decontat de APIA prin Programul Naţional Apicol, trebuie să fie egal cu nr. de stupi 
deţinut de apicultor, specificat în adeverinţa emisă de primărie şi depusă odată cu cererea de sprijin, dar nu mai mult de 125 stupi/apicultor; 
**** numărul maxim de stupi care poate fi achiziţionat, înscris la rubrica din formular şi decontat prin Programul Naţional Apicol, nu trebuie să depăşească 50% din nr. de stupi 
deţinut la data depunerii cererii de sprijin la forma asociativă; 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ....................................................................................... 
Semnătura, ştampila, data: 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele 
membrilor asociatiei 

(nr.apicultori) 
CUI/CNP 

**
N

r.
 f

am
. d

e 
al

bi
ne

  d
eţ

in
ut

 la
 d

at
a 

so
li

ci
tă

ri
i 

sp
ri

jin
ul

ui
 

Acţiunea solicitată 

Total valoare 
solicitată la plată 

(11+20) 
-lei- 

(valoarea totală 
trebuie să fie aceiaşi 

cu valoarea din 
Devizul de cheltuieli 

aferent acţiunii) 

(achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi, excluzând materialul biologic) 

Achiziţie de stupi confecţionaţi din lemn în perioada: 

V
al

oa
re

 a
ch

iz
iţ

ie
 s

tu
pi

 
co

nf
ec
ţi

on
aţ

i d
in

 le
m

n 
(3

x4
+

5x
6+

7x
8+

9x
10

) 

Achiziţie de stupi confecţionaţi din alte materiale decât 
lemnul, în perioada: 

V
al

oa
re

 a
ch

iz
iţ

ie
 s

tu
pi

 
co

nf
ec
ţi

on
aţ

i d
in

 a
lt

e 
m

at
er

ia
ll

e 
(1

2x
13

+
14

x1
5+

16
x1

7+
18

x1
9)

 

16/10/2011 - 27/12/2011 

*** 
28/12/2011 – 01/08/2012 

**** 
16/10/2011 - 27/12/2011 

*** 
28/12/2011 – 01/08/2012 

**** 
Felul stupului Felul stupului 
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1 
Stejarul Mândru 
1522154744895 

74 74 10 x x x x x x 740 x x x x x x x x x 740 

2 
 

Salcia Rece 
1425588544698 

840 x x 125 10 x x 295 10 4200 x x x x x x x x x 4200 

 
3 

Teiul Frumos 
1784587699588 

30 x x x x x x x x x 30 10 x x x x x x 300 300 

 
4.... 

Salcia Pletoasă 
2745698255346 

 
40 x x x x x x x x x x x x x x x 20 10 200 200 

Total 
 

984 74 x 125 x x x 295 x 4940 30 x x x x x 20 x 500 5440 



  

Anexa nr. 4   Cod: AJP0 – SA - f004 

*Centralizatorul  
membrilor formei asociative legal constituită care solicită sprijin financiar pentru Refacerea efectivului de albine 

Denumirea  forme asociative legal constituită: ............................................................................................ 
Codul unic de identificare atribuit de APIA RO: .......................................................................................... 
Adresa completă a formei asociative legal constituită: ................................................................................. 

Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de apicultori din asociaţie. 
* va fi completat de forma asociativa si se va  atasa la dosarul de plată; 
** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obligaţia să înscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care să fie valabile şi la care să poată fi găsiţi la data când se face 
controlul; 
*** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obligaţia să înscrie cu exactitate adresa unde se află stupina, deoarece la această locaţie se vor deplasa reprezentanţii APIA pentru a 
realiza controlul la faţa locului. 
IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ............................................................. 
 
Semnatura, ştampila, data:  

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
membrilor asociaţiei 

(apicultori) 
CUI/CNP 

Nr. fam. 
albine  

deţinut la 
data 

solicitării 
sprijinului  
(nr. total 
fam. de 
albine) 

 
***Adresa completă 
unde se află stupina 

**Număr 
telefon/faxx/ 

mail 

Acţiunea solicitată  

Valoare solicitată la plată 
(5x6+7x8+9x10+11x12) 

-lei- 
(valoarea totală trebuie să fie aceeaşi cu 

valoarea din Devizul de cheltuieli aferent 
acţiunii) 

Achiziţia de produse pentru refacerea 
efectivului de familii de albine 

 
M

at
că

 
 

P
re
ţ 

u
ni

ta
r 

fă
ră

 
T

V
A

 

F
am

. a
lb

in
e 

P
re
ţ 

u
ni

ta
r 

fă
ră

 
T

V
A

 

R
oi

 p
e 

fa
gu

ri
 

P
re
ţ 

u
ni

ta
r 

fă
ră

 
T

V
A

 

R
oi

 la
 p

ac
he

t 

P
re
ţ 

u
ni

ta
r 

fă
ră

 
T

V
A

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1              

2 
 

             

 
3 

             

 
4.. 

             

Total  
 

 x x  x  x  x  x  



  

 
 

 



  

Anexa nr. 6   Cod: AJP0 – SA - 006 

*Centralizatorul 
membrilor formei asociative legal constituită care solicită sprijin financiar pentru combaterea varoozei  

 
Denumirea formei asociative legal constituite: .......................................................................................... 

Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO............................................................................................ 

Adresa completă a  formei asociative legal constituită: ............................................................................... 

Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de membrii din asociaţie şi numărul de produse achiziţionat; 
* va fi completat de forma asociativă si se va  atasa la cerere în dosarul de plată; 
** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obligaţia să înscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care să fie valabile, şi la care să poată fi găsiţi la data când se face 
controlul; 
*** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative va completa în căsuţă denumirea medicamentului/produsului biologic/fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi 
antivarooa achiziţionaţi; 
**** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative va completa în căsuţă denumirea suplimentului nutritiv/biostimulator achiziţionat; 

IMPORTANT! Forma asociativă va completa şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ........................................... 
Semnătura, ştampila, data: 

 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 
membrilor 
asociaţiei / 

apicultorilor 
CUI/CNP  

 
Adresa 
apicultor 
 din BI/CI  
TELEFON 

 NR. 
FAMILII 

DE 
ALBINE 

Acţiunea solicitată  

Valoare 
solicitată 
la plată 

(4x5+6x7
+8x9+10x
11+12x13
+14x15+1
6x18+19x
21+22x24

) 
-lei- 

Combaterea varoozei 
Achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, 
biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi 
antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura 
convenţională 

Achiziţia de medicamente, produse biologice, 
suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de 
stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 
pentru rase de albine omologate în România din 
apicultura ecologică 
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Anexa nr. 7   Cod: AJP0 – SA - 007 

*Centralizatorul 
 membrilor formei asociative legal constituită care solicită sprijin financiar pentru acţiunea:  
Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii 

 
Denumirea formei asociative legal constituită: ............................................................................................. 

Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO.......................................................................................... 

Adresa completă a  formei asociative legal constituită: ............................................................................... 

        Tabelul se poate mări în funcţie de numărul de membrii din asociaţie; 
* va fi completat de forma asociativă şi se va ataşa la cerere în dosarul de plată; 
** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obligaţia să înscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care să fie valabile şi la care să poată fi găsiţi la 
data când se face controlul; 
IMPORTANT! Forma asociativă va completă şi depune numai formularele standard, preluate de la centrele judeţene sau descărcate de pe site-ul APIA. 
Întocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): .......................................... 
Semnătura, ştampila, data; 
 
   

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
membrilor asociatiei 

(apicultorilor) 
CUI/CNP  

Nr. fam. 
albine  

deţinut la 
data 

solicitării 
sprijinului 
(nr. total 
fam. de 
albine) 

 
Adresa 
apicultorului din 
BI/CI 

**Numar de 
telefon/fax/ 

email 

Acţiunea solicitată 

Valoare solicitată la plată 
(5x6) 
-lei- 

(valoarea totală trebuie să 
fie aceiaşi cu valoarea din 

Devizul de cheltuieli 
aferent acţiunii) 

Efectuarea setului de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii 
 

Analize fizico-chimice ale mierii 
(nr. analize efectuate) 

Valoare fără TVA/set analize 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 

       

 
2. 

       

 
..... 

       

TOTAL 
 

 x x  x  





  

COMUNICARE 

 

 

 Nr. înregistrare Consiliul local: ............................. 

 

 

Subsemnatul ……………………………apicultor, domiciliat în ………………………………. va comunic că în 

perioada ……………………. amplasez în pastoral stupina alcătuită din ……… familii de albine respectiv stupi, 

pavilion / remorcă apicolă având număr de înmatriculare ………………....... 

- mijloc de transport cu numar de înmatriculare: ………………………. 

pe raza localităţii: ……………………… 

 

În cazul aplicărilor unor tratamente fito-sanitare în zonă, vă rog să mă anunţaţi la stupina sau la adresa:  

________________________________ sau Telefon _______________________ 

În speranţa c, pe perioda pastoralului, nu vor avea loc evenimente neplăcute, vă multumesc pentru colaborare. 

 

Cu stimă, 

În atenţia domnului Primar ……………………………… , 

Localitatea: ……………………., judeţul: ………….......... 

 

 

Data:                                                                                     Semnătura apicultor: 

 

 





  

 

ORDIN DE DEPLASARE ÎN PASTORAL 

Nr.:________/_________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. crt. 
Plecarea Destinaţia Tipul de cules 

(flora melifera): 

Nr. de înregistrare al 
comunicării la 
Consiliul local 

Ştampila /semnătura 
Primărie Data plecării: 

Localitatea/ 
Judeţul 

Data sosirii: 
Localitatea 

Judeţul: 
1.  

 
      

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

5. 
 

       

6. 
 

       

7.        

Nume Prenume Apicultor 
________________________________________________ 
ADRESĂ : 
________________________________________________ 
TELEFON : 
________________________________________________ 
SEMNĂTURA: 
________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________ 
Cod identificare stupină: 
                                                                                                                                                                       
__________________________________________________ 
 
Înregistrare/Autorizaţie sanitar-veterinară 
 
__________________________________________________ 

 

Viza formei asociative  


