
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea 

Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a 
valorii sprijinului financiar 

 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional 

apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

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

Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de 169.621 mii 
lei, din care suma de 84.810,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole 
naţionale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/974 a Comisiei din 9 iunie 
2021 de aprobare a programelor naţionale modificate de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării 
produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel: 
a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 
b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei; 
c) pentru anul 2022: 60.196 mii lei.” 
 

2. La anexa nr.1, Capitolul VI „Modul de finanţare”, paragraful al treilea se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

„Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării 
produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 
12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării 
produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 
34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în 
ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea 
conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 
34, respectiv 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plăţile aferente anului 2020, 



la valoarea de 4,8683 lei pentru plăţile aferente anului 2021 și la valoarea de 4,9490 lei pentru 
plăţile aferente anului 2022.” 

 
3. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 

subcapitolul II.B "Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei"", alineatul (2), punctul 4  se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de 
albine deţinut de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul Programului”. 

 
4. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 

subcapitolul II.B "Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în 
special a varoozei", alineatul (4), litera i) se abrogă.  
 

5. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 
subcapitolul III.C "Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral", 
alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi 
mişcarea efectivelor de albine;” 
 

6. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 
subcapitolul III.C, punctul C.3 "Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente 
de protecţie", alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, pct.3, cu 
următorul cuprins:  

„3. echipament apicol de protecție înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane 
apicole, mască apicolă si mănuși apicole.” 
 

7. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 
subcapitolul III.C, punctul C.4 "Achiziţionarea de mijloace de transport apicol 
fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără 
autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral", alineatul (3), litera 
d) se modifică și va avea următorul cuprins:  

d) „copia cărţii tehnice/manualului de utilizare/instrucțiunilor de montare, utilizare și întreținere a 
mijloacelor fără autopropulsie  de încărcare – descărcare a stupilor în pastoral;” 
 

8. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 
subcapitolul IV D “Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, punctul D.2 "Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii 
de albine de către stupinele de elită și multiplicare", alineatul (2), după punctul 4 
se introduce un nou punct, pct.41, cu următorul cuprins:  

            „41. produsele proteice solide achiziționate și decontate prin Program sunt acele produse 
proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite;” 
         

9. La anexa nr. 1, capitolul IX "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", 
subcapitolul IV D “Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din 
Uniune”, punctul D.2 "Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii 
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de albine de către stupinele de elită și multiplicare", alineatul (4), litera i) se 
abrogă.  
 

10. La anexa nr. 1, anexele nr. 1 şi 3  se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 
la prezenta hotărâre. 

 
11. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea prevăzută la cap. IX 
subcap. III.C pct. C.4 şi subcap. IV.D pct. D.3 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul 
judeţean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului judeţean APIA, respectiv al municipiului 
Bucureşti, până la data de 30 aprilie, cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a 
mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi/sau a 
mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, a incubatorului de creştere a 
mătcilor, a incubatorului de transport botci şi a kitului de inseminare. 
……………………………………………………………………………………………………. 
(4) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menţionate la cap. IX 
subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA sau la adresa de e-mail a 
centrului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 30 aprilie, cererea de intenţie, 
prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă 
achiziţia ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 şi A.5.” 
 

12. La anexa nr. 2, articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alin.(6), cu următorul cuprins: 

„(6) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, pentru măsura menționată la cap.IX subcap.I.A, 
membrii formei asociative nu pot fi furnizori de servicii de consultanță, promovare și / sau 
perfecționare în Programul național apicol pentru perioada 2020-2022.” 
 

13. La anexa nr. 2, articolul 22 se abrogă. 
 

14. La anexa nr. 2, articolul 8, alineatul (9) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

(9) „În cazul în care din plafonul alocat pentru una dintre acțiuni rămâne o sumă neutilizată, suma 
disponibilă va fi redistribuită  către acțiunile B, E, C, D sau A,  după caz .” 
 

15.  La anexa nr. 2, articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată, precum și lipsa produselor pentru care au 
solicitat sprijin în cererea de plată, atrag excluderea de la plată.” 
 

16.    La anexa nr.2, anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program” se 
modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Nicolae – Ionel CIUCĂ 
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OBSERVAŢII:
1. Completaţi numai cu MAJUSCULE; 
2. Nu ştergeţi şi  nu folosiţi  pastă corectoare;

2. Codul unic de identificare acordat de APIA  

R O
3. CUI/CIF 

4. Adresa sediului social 

5. Cod poştal

6. Telefon 7. Fax

8. E-mail

9. Numele și prenumele reprezentantului legal

10. CNP reprezentant legal

1. Denumirea Formei asociative apicole

11. Nr. total al membrilor inscriși în forma asociativă 
apicolă

ANEXA Nr.1 

CERERE DE INTENȚIE PENTRU FORMELE ASOCIATIVE APICOLE

PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2022

PARTEA I – DATELE DE IDENTIFICARE ALE FORMEI ASOCIATIVE APICOLE

(Anexa nr. 1 la program) 

CENTRUL JUDETEAN APIA 
................................................................

Ștampila Registratura  APIA CJ/Mun. București

          Regulamentul  (UE) nr. 1308/2013 a l  Parlamentului  European s i  a l  Cons i l iului ; Hotărârea  Guvernului  nr. 339/2020   
privind aprobarea Programului  naţional  apicol  pentru perioada 2020-2022, a  normelor de apl icare, precum şi  a  va lori i  

spri jinului  financiar

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Nr. de înregistrare și data depunerii cererii de 
intenție:        

3. Acest formular se depune de către reprezentantul legal al formei asociative sau de către o persoană împuternicită a
acestuia la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul județean/Centrul Municipiului Bucureștila centrul
judeţean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului județean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti; 

 



,

,

,

,

 2. Costul estimat pentru cheltuieli cu organizarea de târguri 
comerciale cu specific apicol lei

* activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în 
cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte;

* activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în 
cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte;

* activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în 
cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte;

lei

 3. Costul estimat pentru cheltuieli cu conferințe, 
evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii si a 
produselor apicole

4. Costul estimat  pentru cheltuieli cu organizarea de  zile de 
degustare

A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură 

 1. Costul estimat  pentru cheltuieli privind  organizarea 
cursurilor de perfecţionare în apicultură

 2. Numărul membrilor apicultori potențiali beneficiari ai  
cursurilor de perfecționare în apicultură 

3. Numărul estimat al cursurilor organizate de forma 
asociativă intr-un an(* maxim 3 cursuri/an/forma asociativa)

A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole 

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

 1. preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor cu achiziţia 
echipamentului pentru procesare a cerii.

lei

lei

lei

lei

PARTEA II – Măsura A. : Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori
A.1. Consultanță în apicultură

 1. Costul estimat  pentru cheltuieli cu contractul de prestări 
servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de 
servicii de consultanță lei

1. Costul estimat pentru cheltuieli cu activitățile de 
publicitate (presă scrisă/tipărituri, afise, panouri, brosuri etc 
în reclame TV, Radio, Online), 

 2. Numărul membrilor apicultori potențiali beneficiari ai 
serviciilor de consultanță 

 



 

 

,

,

.............................................................

(* angajamentele 3 şi  4  se bifează după caz) 

1

2

3

4

4.        denumirea echipamentului pentru ambalarea mierii și valoarea acestuia din  copia facturii proforme 
depusă odată cu cererea de intenție  vor corespunde cu cele din factura fiscală a cărei copie se va depune 
odata cu cerea de plată în momentul solicitării sprijinului financiar; 

Total sumă estimată pentru măsura A 
lei

1.        datele înscrise în formularul de cerere de intenție și în documentele anexate sunt reale, corecte și 

Subsemnatul, numele si prenumele....................................................................................................,în 
calitate de reprezentant legal al Formei Asociative 
Apicole........................................................................................, prin depunerea cererii de intenţie aferentă 
PNA 2022  îmi asum următoarele angajamente:

PARTEA III - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

copia facturii proforme pentru achiziţia de  echipament pentru ambalarea mierii; 

PARTEA IV - DOCUMENTE ATAȘATE CERERII DE INTENȚIE

copia actului de identitate - B.I./C.I. al/a reprezentantului legal al Formei Asociative Apicole ;

copia facturii proforme pentru achiziţia echipamentului pentru procesarea cerii; 

copia actelor de constituire ale Formei Asociative, conform legislației în vigoare;

DATA                                                       Nume, prenume şi semnătura, 

5.        Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, confirm pe propria 
răspundere exactitatea datelor declarate în cererea de intenţie și în documentele anexate acesteia; 

2.          sunt de acord ca datele din cererea de intenție să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în 
vederea stabilirii cuantumului de  decontare și  transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de 
studii statistice/ evaluări economice sau să fie făcute publice cu respectarea prevederilor legale; 
3.         denumirea echipamentului pentru procesarea cerii și valoarea acestuia din  copia facturii proforme 
depusă odată cu cererea de intenție  vor corespunde cu cele din factura fiscală a cărei copie se va depune 
odata cu cerea de plată în momentul solicitării sprijinului financiar;

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

 1. preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor de 
achiziţie a echipamentului de ambalare a mierii lei

 

 
 
 



OBSERVAŢII:

1. Completaţi  numai  cu MAJUSCULE;
2. Nu ştergeţi  şi  nu folos i ţi  pastă  corectoare;

2. Codul unic de identificare acordat de APIA  

R O
3. CNP/CUI/CIF 

4. Adresa 

5. Cod poştal

6. Nr. telefon  7. Fax

8. E-mail

10. CNP reprezentant legal/ persoană împuternicită

11. Nr. telefon reprezentant legal/ persoană împuternicită

ANEXA Nr.2 
(Anexa nr. 3 la  program) 

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Nr. de înregistrare și data depunerii cererii de 
intenție:        

Ștampila Registratura  APIA CJ/Mun. București

3. Acest formular se depune personal de către apicul tor sau persoana împuternici tă notaria l a acestuia la Agenția
de Plăți ș i Intervenție pentru Agricul tură Centrul județean/Centrul Municipiului București la centrul judeţean APIA sau
onl ine la  adresa  de e-mai l  a  centrului  județean APIA, respectiv a l  municipiului  Bucureşti ; 

PARTEA I – DATELE DE IDENTIFICARE ALE APICULTORULUI

9. Numele și prenumele reprezentantului legal/persoanei împuternicite notarial

CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI

PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2022
          Regulamentul  (UE) nr. 1308/2013 a l  Parlamentului  European s i  a l  Cons i l iului ; Hotărârea  Guvernului  nr. 339/2020   
privind aprobarea Programului  naţional  apicol  pentru perioada 2020-2022, a  normelor de apl icare, precum şi  a  va lori i  

spri jinului  financiar

CENTRUL JUDETEAN APIA 
................................................................

1. Nume și prenume apicultor/denumire (persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008)

 



,

,

,

,

,

,

,

Număr de familii de albine deţinute *                                                                                       
(*cel puţin 75 de familii de albine)

1.  Acţiunea C 4  : Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorcă 
apicolă/pavilion apicol) şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în 
pastoral

lei

1.2. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace fără autopropulsie de 
încărcare–descărcare a stupilor în pastoral lei

1.1. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace de transport fără 
autopropulsie - remorcă/pavilion apicol

** apicultorii  pot achiziționa accesorii le de la această acțiune o singură dată pe perioada derulării  
Programului/beneficiar, maximum 1 produs din fiecare;

lei
Total sumă estimată pentru Acţiunea C.4 (1.1. + 1.2.)

* apicultorii  pot achiziționa mijloacele de la această acțiune o singură dată pe perioada derulării  
Programului/beneficiar, maximum 1 produs din fiecare;

2.  Acţiunea D3  :  Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

2.1. preţul fără TVA pentru achiziţia de incubator de creștere a mătcilor
lei

2.2. preţul fără TVA pentru achiziţia de incubator de transport botci 
lei

Total sumă estimată pentru Acţiunea D3 (2.1. + 2.2.+ 2.3)
lei

*kitul de inseminare trebuie să conțină cel puțin următoarele componente : microscop, butelie CO2, aparat de 
inseminare, seringă inseminare 

PARTEA II  – ACȚIUNILE PENTRU CARE  DEPUN CERERE DE INTENȚIE APICULTORII

2.3. preţul fără TVA pentru achiziţia de kit de inseminare artificială a 
mătcilor lei



,

,

,

,

,

,

,

Număr de familii de albine deţinute *                                                                                       
(*cel puţin 75 de familii de albine)

1.  Acţiunea C 4  : Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorcă 
apicolă/pavilion apicol) şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în 
pastoral

lei

1.2. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace fără autopropulsie de 
încărcare–descărcare a stupilor în pastoral lei

1.1. preţul fără TVA pentru achiziţia de mijloace de transport fără 
autopropulsie - remorcă/pavilion apicol

** apicultorii  pot achiziționa accesorii le de la această acțiune o singură dată pe perioada derulării  
Programului/beneficiar, maximum 1 produs din fiecare;

lei
Total sumă estimată pentru Acţiunea C.4 (1.1. + 1.2.)

* apicultorii  pot achiziționa mijloacele de la această acțiune o singură dată pe perioada derulării  
Programului/beneficiar, maximum 1 produs din fiecare;

2.  Acţiunea D3  :  Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

2.1. preţul fără TVA pentru achiziţia de incubator de creștere a mătcilor
lei

2.2. preţul fără TVA pentru achiziţia de incubator de transport botci 
lei

Total sumă estimată pentru Acţiunea D3 (2.1. + 2.2.+ 2.3)
lei

*kitul de inseminare trebuie să conțină cel puțin următoarele componente : microscop, butelie CO2, aparat de 
inseminare, seringă inseminare 

PARTEA II  – ACȚIUNILE PENTRU CARE  DEPUN CERERE DE INTENȚIE APICULTORII

2.3. preţul fără TVA pentru achiziţia de kit de inseminare artificială a 
mătcilor lei

 



........................................................................................................................
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PARTEA III - ANGAJAMENTE SI DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE 

 copia facturii proforme pentru achiziţia  de kit de inseminare artificială a mătcilor;

1.        datele înscrise în formularul de cerere de intenție si  documentele anexate sunt reale, corecte și  complete;

2. denumirea produselor achiziționate, cantitatea și valoarea din copiile facturilor proforme ale remorcii /
pavil ionului apicol şi/ sau mijlocului fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor/incubatorului de
creștere a mătcilor, incubatorului de transport botci / kitului de inseminare artificială a mătcilor, depuse odată cu
cererea de intenție vor corespunde cu cele din copiile facturile fiscale ale căror copii se vor depune împreună cu

  

Subsemnatul, numele si prenumele..................................................................................................., 
prin  depunerea cererii de intenție  în cadrul Programului Național Apicol 2022, îmi asum următoarele 
angajamente:

PARTEA IV - DOCUMENTE ATAȘATE CERERII DE INTENȚIE

copia actului de identitate - B.I./C.I. (în cazul persoanelor fizice);

 copia facturii proforme pentru achiziţia  de incubator de transport botci ;

4.        Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii , confirm pe propria 
răspundere exactitatea datelor declarate în cererea de intenţie și  în documentele anexate acesteia ;

copia actului de identitate - B.I./C.I. (pentru persoana împuternicită / reprezentantul legal în 
cazul persoanelor juridice);

copia facturii proforme pentru achiziţia de mijloace de transport fără autopropulsie - 
remorcă/pavilion apicol;

3. sunt de acord ca datele din cererea de intenție să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în
vederea stabil iri i cuantumului de decontare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii
statistice/ evaluări economice sau să fie făcute publice cu respectarea prevederilor legale;

* se va bifa fiecare document atașat cererii de intenție, după caz;

 copia facturii proforme pentru achiziţia de  incubator de creștere a mătcilor;

copie procură/împuternicire notarială(pentru persoana împuternicită);

copia adeverinţei eliberate de ANZ cu nr. familiilor de albine deţinute;

DATA                                                             Nume, prenume şi semnătura

..........................................

copia facturii proforme pentru achiziţia de mijloace fără autopropulsie de încărcare- descărcare 
stupi;

 

 
 
 
 



Anexa nr.3 
(Anexa la normele de aplicare) 

 
 

PLAFOANE 
alocate  pentru fiecare măsură din Program 

 
 

 

PNA 2020-2022 
BUGET EURO(50%  FEGA+ 50% Buget naţional) 

ALOCAT CONFORM DECIZIEI DE PUNERE 
ÎN APLICARE (UE) 2021/974  

Măsura 2020 2021 2022 

A.Asistenţă tehnică pentru 
apicultori şi organizaţiile de 
apicultori din care: 

1,791,375.77 1,774,901.65 1,763,685.69 

A.1 Consultanţă în apicultură 501,585.21 498,094.93 496,036.60 
A.2 Promovarea apiculturii şi a 
produselor apicole 179,137.58 182,400.96 186,013.73 

A.3 Organizarea de cursuri de 
perfecţionare în apicultură 107,482.55 112,246.74 117,119.75 

A.4 Achiziţia de către formele 
asociative de echipament 
pentru procesarea cerii 

501,585.21 491,079.51 482,257.81 

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

501,585.21 491,079.51 482,257.81 

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

2,436,271.04 2,455,397.53 2,445,736.02 

C.  Raţionalizarea 
transhumanţei din care: 2,543,753.59 3,324,787.42 3,343,563.78 

C.1 Achiziţionarea de cutii noi 
în vederea înlocuirii cutiilor 
uzate în urma deplasării în 
pastoral 

788,205.34 785,727.21 792,280.68 

C.2 Achiziţionarea de accesorii 
apicole 644,895.28 631,387.94 620,045.75 

C.3 Achiziţionarea de unelte 
apicole si echipamente de 
protecţie 

394,102.67 406,894.45 406,474.44 



C.4 Achiziţionarea de mijloace 
de transport apicol fără 
autopropulsie – 
remorci/pavilioane apicole şi 
mijloace de încărcare –   
descărcare a stupilor în 
pastoral: 

716,550.31 1,500,777.82 1,524,762.91 

D. Măsuri pentru 
repopulare: Achiziţionarea 
de mătci (regine) şi/sau 
familii de albine pentru 
apicultură 

3,081,166.32 3,941,708.36 3,921,334.79 

D.1. Măsuri pentru repopulare: 
Achiziţionarea de mătci 
(regine) şi/sau familii de albine 
pentru apicultură 

 3,051,708.36 3,031,334.79 

D.2. Achiziționarea de produse 
proteice solide pentru familii 
de albine de către stupinele de 
elită și multiplicare 

 300,000 300,000 

D. 3. Achiziționarea de 
accesorii apicole de către 
stupinele de elită/multiplicare 

 590,000 590,000 

E.  Îmbunătăţirea calităţii 
produselor în vederea unei 
mai bune valorificări a 
produselor pe piaţă: 
Decontarea analizelor fizico-
chimice care să ateste 
calitatea mierii 

644,895.28 666,465.04 688,939.72 

TOTAL EURO 10,497,462.00 12,163,260.00 12,163,260.00 
TOTAL LEI 50,209,360.75 59,214,398.66 60.195.973,74 

 
 

 
 
 

 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
 
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea 
Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 
sprijinului financiar 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional 
apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 
sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 
din 6 mai 2020, s-au aprobat măsurile de sprijin financiar referitoare la  
decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii,  achiziţionarea 
de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea 
reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de 
polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, 
maturator, combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, 
furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci 
apicole, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-
descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum şi măsurile de sprijin 
financiar pentru formele asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în 
apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri 
de perfecţionare în apicultură și achiziţia de către formele asociative de 
echipament pentru procesarea cerii şi/sau echipament pentru ambalarea mierii. 
 

2. Schimbări 
preconizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prin prezentul act normativ se inițiază o serie de modificări și completări la 
Programul național apicol, astfel: 
- având în vedere că plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit 
de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în 
cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor, respectiv  4,9490 lei 
pentru plăţile aferente anului 2022, se actualizează valoarea pentru anul 2022 și 
valoarea totală a sprijinului financiar; în același sens, la anexa nr.2, anexa 
„Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program” se modifică și se 
înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
- de asemenea, în același sens al actualizării cursului euro/leu pentru anul 2022 se  
modifică paragraful al treilea de la  Capitolul VI „Modul de finanţare” din anexa 
nr.1, precum și anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program” din 
anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.339/2020, cu modificările și completările 
ulterioare. 
- definirea  produselor  care intră în componența  echipamentului de protectie 
deoarece produsele au preturi diferite de facturare  care influentează  modul de 
decontare, respectiv echipament apicol de protecție înseamnă bluze/jachete 
apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuși apicole. 
- modificarea termenului de depunere a cererii de intenție 30 aprilie în loc de 31 
mai; 
- având în vedere că, prin Program se decontează produse proteice solide în 
cantități exprimate în kilograme, iar în categoria produselor proteice solide pot fi 
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încadrate și produse care în urma reconstituirii se administrează familiilor de 
albine sub formă lichidă în cantități exprimate în ml/l,  în scopul decontării 
unitare se impune clarificarea categoriei de “produse proteice solide”, respectiv 
produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi 
reconstituite; 
 - pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, se reglementează faptul ca 
membrii formei asociative să nu poată fi furnizori de servicii de consultanță, 
promovare și / sau perfecționare în Programul național apicol pentru perioada 
2020-2022. 
- avand în vedere că România nu a notificat până la 15 martie 2021 prelungirea 
programului național apicol până la 31 decembrie 2022, potrivit prevederilor 
art.1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/166 al Comisiei din 10 
februarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2015/1368 în ceea ce privește prelungirea programelor naționale în sectorul 
apicol, este necesar să se abroge art. 22 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 
nr.339/2020, cu modificările și completările ulterioare.  
- pentru unele clarificări și pentru actualizarea cererilor de intenție, la anexa nr. 1, 
anexele nr. 1 şi 3  se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 
hotărâre. 
 

21. Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/166 al Comisiei din 10 februarie 
2021 de modificare a regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1368 în 
ceea ce privește prelungirea programelor naționale în sectorul apicol.  

3. Alte informaţii 
(**) 

 Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul 
macroeconomic 

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

11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri 

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

21. Impactul Nu este cazul 

http://lege5.ro/App/Document/gm3dsmjwga3q/programul-national-apicol-pentru-perioada-2020-2022-din-30042020?d=2021-05-19
https://lege5.ro/App/Document/gm3dsmjwga3q/programul-national-apicol-pentru-perioada-2020-2022-din-30042020?pid=315050834&d=2022-02-07#p-315050834
https://lege5.ro/App/Document/gm3dsmjwga3q/programul-national-apicol-pentru-perioada-2020-2022-din-30042020?pid=315050848&d=2022-02-07#p-315050848
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Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de 169.621 mii lei, din care suma 
de 84.810,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale,  
distribuită astfel: 
a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 
b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei; 
c) pentru anul 2022: 60.196 mii lei.” 
 
Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate 
de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA. 
 
Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor 
apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 
de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor 
apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, precum și prin Decizia de punere în aplicare (UE) 
2021/974 a Comisiei din 9 iunie 2021 de aprobare a programelor naționale modificate de 
îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

 
Faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 
nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, 
gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar 
cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din acelaşi regulament, la valoarea 
de 4,7830 lei pentru plăţile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plăţile aferente 
anului 2021 și la valoarea de 4,9490 lei pentru plăţile aferente anului 2022. 
 
Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) 

asupra sarcinilor 
administrative 
22. Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Printre beneficiarii Programului se pot număra şi apicultori din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

3. Impactul social  
Creşterea veniturilor crescătorilor de albine. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a familiilor de albine. 
Orientarea crescătorilor de albine şi către realizarea produselor apicole 
ecologice. 
Dezvoltarea unor servicii eficiente, pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea 
producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul standardelor 
europene. 
 

4. Impactul asupra 
mediului (***) 

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

5. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor, 
respectiv cursul din data de 31 decembrie 2021, pentru plățile din 2022. 
 

- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 
4 ani 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat: 

      

(i) contribuţii de 
asigurări 

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, 
plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri şi servicii 
(iii) active 
nefinanciare 

      

b) bugete locale:       
(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii) bunuri si servicii       
3. Impact financiar, 
plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale           



 5 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor 
bugetare 

               

5. Propuneri pentru 
a compensa 
reducerea 
veniturilor bugetare 

           

6. Calcule detaliate 
privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor 
bugetare 

        

7. Alte informaţii Resursele financiare pentru măsurile din prezentul proiect se încadrează 
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale pentru anul 2022 și se asigură de la capitolul 83.01 "Agricultură, 
silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 58  "Programe cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 
2020", articolul 58.13 "Programe din Fondul European de Garantare 
Agricolă". 

 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1.  Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul 

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

 
 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/166 
al Comisiei din 10 februarie 2021 de modificare a 
regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1368 
în ceea ce privește prelungirea programelor naționale 
în sectorul apicol.  
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a 
Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a 
programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi 
comercializării produselor apicole prezentate de 
statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1.308/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului 
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/974 a 
Comisiei din 9 iunie 2021 de aprobare a programelor 
naționale modificate de îmbunătățire a producției și 
comercializării produselor apicole, prezentate de 
statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
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Consiliului 
 

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

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  a Uniunii 
Europene 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 
 

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

 
Proiectul de act normativ a fost elaborat după 
consultarea cu reprezentanţii formelor asociative din 
sectorul apicol. 
Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru 
Dialog Social din Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu participarea reprezentanţilor 
confederaţiilor sindicale şi ai patronatelor din 
domeniul apiculturii. 
 

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

Au fost consultate asociaţiile crescătorilor de albine. 

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

 Nu este cazul. 

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

 Nu este cazul. 

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

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul 
Legislativ. 
 
Proiectul de act normativ intră sub incidența 
prevederilor art.49 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv „(2) Cu excepţia prevederilor art. 29 şi a 

file:///E:%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5CUsers%5Cdana.chirca%5CUsers%5Cdana.chirca%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5Cclaudia.naidin%5CAppData%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDOCUMENTE%5CANUL%202009%5CHG%202009%5CHG%20-%20CNDP%20-%202009%5CLocal%20Settings%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CSP8ZCJS3%5C00083962.htm
file:///E:%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5CUsers%5Cdana.chirca%5CUsers%5Cdana.chirca%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5Cclaudia.naidin%5CAppData%5CUsers%5Canne.niculescu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDOCUMENTE%5CANUL%202009%5CHG%202009%5CHG%20-%20CNDP%20-%202009%5CLocal%20Settings%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CSP8ZCJS3%5C00085040.htm
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prevederilor referitoare la raportare şi monitorizare, 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se 
aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis 
pentru agricultură şi piscicultura, ajutoare pentru 
care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact 
în raporturile dintre Comisia Europeană şi 
autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de 
ajutor." 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 
 

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

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ 
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administrația publică, republicată. 
Proiectul a fost postat pe site-ul MADR pentru 
transparență decizională, în data de ………. 2022, la 
secțiunea Proiecte de acte normative. 

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

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 
 

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

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

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-
2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, pe care îl supunem spre adoptare. 
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