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Nr. înregistrare 85/13.02.2019 

 

Nota justificativă 

privind producerea si comercializarea de material biologic  

la propunerea ICDA de modificare și completare a legii apiculturii 

 

În urma ședinței din Comisia de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară 

și Servicii Specifice din data de 11.02.2019 cu privire la modificarea Legii apiculturii 

facem următoarele precizări cu justificările aferente: 

 

1. În România este permisă producerea si comercializarea de material 

biologic apicol doar din rasa locală A. m. carpatica conform art. 6 pct 7. din propunerea 

anexă. Această propunere este justificată de argumente științifice și a fost acceptată.  

 

2. Prin material biologic apicol - mătci se înțelege: 

 

2.1. Mătci selecționate, prin aplicarea unui program de selecție autorizat 

în baza Programului national de protectie si ameliorare a rasei, 

provenite din stupine autorizate de ANZ, pentru producerea și 

vânzarea de mătci. Aceste stupine POT vinde și alt material biologic 

cum ar fi: roiuri și familii de albine cu mătci selecționate, mătci 

selecționate neîmperecheate, botci din material biologic selecționat, 

material seminal recoltat de la trântori din familii de albine 

selecționate. 

2.2. Mătci din prasilă proprie, care sunt produse de orice apicultor 

neautorizat ca stupina de selecție, în scopul înlocuirii mătcilor 

necorespunzătoare sau producerii de roiuri artificiale și familii de 

albine pentru comercializare. Apicultorii care produc mătci din prăsilă 

proprie NU POT comercializa mătci din prăsilă proprie ca atare ci doar 

prin intermediul roiurilor sau familiilor de albine comercializate, în 
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condițiile în care aceste vânzări nu sunt realizate prin programe 

finanțate din bani publici. Aceste stupine nu se supun autorizării de 

catre ANZ. Dacă aceste stupine, care nu sunt autorizate de ANZ 

pentru producere de material biologic, comercializează roiuri și 

familii de albine către apicultori care accesează fonduri publice 

au obligația să achiziționeze mătci selecționate împerecheate de la 

stupinele de selecție autorizate de ANZ. 

 

EXPLICAȚII: 

1. Legat de producerea de mătci din prăsilă proprie.  

În România există un efectiv estimat la cca 1.500.000 de familii de albine.  

Într-o tehnologie de producție eficientă economic se recomandă înlocuirea mătcilor la 

2 ani, dar se apreciază că în România media vârstei de utilizare a mătcilor este de 3 ani. 

Acest lucru presupune că necesarul de mătci pentru înlocuire este de minim 500.000 de 

mătci (optim 750.000). La acest necesar de mătci se mai adaugă necesarul de mătci 

pentru înmulțirea efectivului prin roiuri artificiale sau familii noi sau pentru înlocuirea 

pierderilor de familii de albine (în timpul iernii sau alte situații), între 10-20%, care se 

estimează la cca 150.000 -300.000 mătci. 

Din acest calcul rezultă că necesarul anual de mătci al Romîniei este între 

650.000-1.050.000 de mătci. 

În stadiul actual, stupinele autorizate nu ar avea capacitatea să asigure acest 

necesar, iar impunerea utilizării de mătci selecționate din stupine autorizate pentru 

producerea și comercializarea de roiuri/familii de albine în toate stupinele ar bloca 

practic dezvoltarea sectorului apicol. Ca urmare, este necesară acordarea posibilității de 

vanzare de roiuri si familii de albine cu mătci din prasilă proprie. 

2. Legat de evidențierea mișcării efectivului de albine cu privire la efectivul de 

familii de albine al apicultorului: 

 

 În România evidența primară a efectivelor de animale inclusiv de familii de albine  

este înregistrată în Registrul Agricol al Primăriilor, iar identificarea stupinelor 

printr-un cod specific și număr se realizează și prin ANZ. 

 Pe linie sanitar-veterinară toate stupinele sunt înregistrate și sanitar-veterinar. 

 Doar stupinele care produc mătci selecționate sunt autorizate atât de către DSV (pe 

linie sanitar-veterinară) cât și de ANZ (pe linie genetică).  

Ca urmare, 

o toate mătcile comercializate trebuie să provină din stupine autorizate,  

o tot materialul biologic (roiuri și familii de albine) ce face obiectul unor 

decontări pe fonduri publice trebuie să fie format cu mătci selecționate, 

provenite din stupine autorizate 
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Ca urmare a producerii de roiuri și familii de albine în scopul înmulțirii 

efectivului propriu, înlocuirii pierderilor sau comercializării, rezultă anual modificarea 

efectivului de familii albine care poate fi cunoscut la sfarșitul sezonului (la intrarea în 

iarna) și primăvara, (la ieșirea din iarnă) când, scăzând pierderile, se cunoaște efectivul 

real.  

Considerăm că declararea la Registrul agricol a efectivului real trebuie să se facă 

o data pe an, la ieșirea din iarnă,  pentru o corectă evaluare a efectivului, așa cum se 

face în prezent. 

La ora actuală ANZ primește situația efectivului si la intrarea în iarnă. 

Existența celor două valori ar trebui să reflecte corect pierderile de familii de 

albine pe timp de iarnă. 

Considerăm că evidențierea vânzărilor/cumpărărilor de roiuri și familii de 

albine formate cu mătci din prăsilă proprie (în afara fondurilor bugetare), nu este 

necesară, nefiind utilă nimănui. Aceste activități comerciale sunt evidențiate în 

documentele contabile proprii, în funcție de categoria de exploatație și pot fi verificate 

la nevoie de către orice autoritate competentă. Ceea ce este important pentru stat este 

cunoașterea efectivului real la intrarea in iarnă si la ieșirea din iarnă.   

3. Legat de tipul de stupine. 

În apicultură toate stupinele sunt de producție, inclusiv cele de selecție, doar 

că acestea din urmă desfășoară în plus și aceste activități autorizate de producere de 

mătci selecționate și sunt astfel denumite stupine de selecție. 

Prin noul program de ameliorare și protecție a rasei autohtone am propus 

desființarea actualei forme de autorizare pe două niveluri (elită și multiplicare) din 

următoarele motive: 

1. Utilizarea unui număr redus de stupine de elită (neexistând în foarte multe 

zone ale României stupine de elită, selecționate în condiții locale), dar si 

dependența stupinelor de multiplicare de cele de elită, conduce la existența 

unor riscuri de reducere a variabilității genetice a rasei locale, de pierdere a 

unor gene valoroase din populația locală, de riscul de consangvinizare si 

practic se reduce capacitatea de a reprezenta corect potențialul genetic 

valoros local,  fapt ce nu este în interesul albinei, rasei locale și implicit al 

apicultorilor. 

2. Prin programul de ameliorare în vigoare, stupinele de multiplicare nu aplică 

programe de selectie și sunt obligate să crească din achiziția de mătci 

selecționate din stupina de elită. Acest lucru nu asigură progresul genetic 

vizat pentru atingerea unor performanțe productive scontate și ameliorarea 

rasei în ansamblu.  



4 
 

3. În plus, sistemul actual nu asigură responsabilitatea directă a producătorului 

de matci în ceea ce privește activitatea de selecție si calitatea genetică a 

matcilor produse. 

 

Prin propunerea noastră, care se referă la aplicarea unui program de protecție și 

ameliorare în toate stupinele autorizate, se vizează contracararea efectelor de mai sus și 

responsabilizarea apicultorilor privind atât calitatea genetică cât și cea fiziologică, 

transferând integral responsabilitatea și punând corect producătorii de mătci în conditii 

de concurență și economie de piață pentru a obține pe piață raportul preț/calitate optim. 

Prin noul program propus, apicultorii români vor putea aplica diverse scheme de 

selecție și ameliorare în rasă curată (A. m. carpatica), utilizând diverse instrumente ca 

de exemplu: împerecherea în puncte de împerechere controlată, însămânțarea 

instrumentală, aplicarea unui program propriu de selecție care implică numărul de 

caractere supuse selectiei În baza programului cadru național, aplicarea unor metode de 

testare, evaluarea valorii de ameliorare pentru caracterele supuse selecției prin diverse 

sisteme (inclusiv beebreed.eu), facand programul mult mai flexibil si stimulativ pentru 

a obține o calitate mai bună a mătcilor. 

Anexăm la prezenta notă, propunerea de modificare și completare a Legii 

apiculturii reorganizată. 

 

 

Material realizat de: 

 

Dr. ing. Adrian Siceanu, director știintific  

 

Dr. ing. Eliza Căuia, director de comunicare 

 

 

 


