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Dupăceîntr-un articolconceputîndisperarecăratămdeclanșareaProgramuluiNaționalApicolîn 2017
care, fie vorbaîntrenoi, trebuiadeclanșatceltârziuînapriliea.c., întrebam: oarecând se
vadeclanșaacest program?, am avutsurprizaplăcutăsăaflucăînȘedința de Guvern din 30 iunie
2017 s-au aprobat, prin HG nr.443, ProgramulNaționalApicolpentruperioada 2017-2019,
normele sale de aplicareprecumșivaloareasprijinuluifinanciar.
Acesteafiindzise, din data de 4 iuliea.c., cândhotărârearespectivă a
fostpublicatăînMonitorulOficial, au putut fi începuteoperațiunile de achizițieși de întocmire a
dosarelorpentrudecontare, urmând ca acestedosaresă se depună direct de cătreapicultori la
centrelejudețene APIA pânăîn data de miercuri 16 august 2017.

Trebuieprecizatcădepunerea se puteaefectuadupă data de peadeverința cu numărul de
stupideținuți, eliberată de oficiilejudețene de zootehnie ale ANZ șiobținereacoduluiunic de
identificare a stupinelor de la APIA.
O facilitate pe care, de altfel, nici nu am sperat-o era ca acestedosaresăpoată fi depuse la
oricecentrujudețean APIA care era la îndemânaapicultorului: cel de domiciliu/sediu social,
celunde se găseștevatrapermanentă a stupineisaucelapropiat de locul de deplasareîn pastoral.
O schimbarefață de aniitrecuți a constituit-o faptulcă nu formeleasociative au
întocmitșidepusdosarele, ceeace a iscatdiscuțiireferitor la posibilitățileapicultorilor de a
întocmicorectacestedosare, darevidența a arătatcăaceștia s-au descurcat cu brio, chiarși cu
completareacereriiscriseîn Excel care a putut fi completată fie pe calculator, fie cu pixul,
dupăposibilitățilefiecăruia.
Totodată, de la începutullansăriiprogramului, APIA a pus la dispozițiaapicultorilor o
informareprivindProgramulNaționalApicol 2017 detaliatășifoarteexplicită, peînțelesultuturor. Cei
care nu recunoscacest aspect suntrăuvoitorisau, altfelspus, sunt „Gică contra“.
De asemenea, numărul de documente s-a simplificat, daraceastăacțiunepoate fi continuată – nu
înțeleg de cetrebuie un document de identificarefinanciară, cânddatele din el se aflășiîntr-un
extras de contcurent.
Documentele care atestăcăstupinele de multiplicare au achiziționatmătci de
elităpentrumultiplicare nu puteau fi pelistacelorautorizatedacă la controlul din primăvarăefectuat
de ANZ nu aveauefectuateacesteachiziții. Rămânemtotuși cu sechele ale boliiromânești de a
neacoperi cu hârtiiuneori inutile.
La data cândîntocmescprezentul material, dupăinformațiilemele s-a desfășuratînbunecondiții
prima etapă a programului, șianumeaceea a depuneriidosarelor, urmeazăcea a
verificăriidosarelor, controalelorpeterenșiefectuareaplăților, etape care sperămsă se desfășoare tot
bine sau, de ce nu, foarte bine.
Un alt subiect major, care a produsmultediscuții de câțivaaniînlumeaapicolăromânească, a
fostmodalitatea de identificare a stupinelorșistupilorînRomânia.
Astfel, pânăîniulie 2017 identificareastupinelorșifamiliilor de albine se făceadupă o
procedurăsofisticatășibirocratică care creamultebătăi de cap apicultorilorromâni.
Dupăîndelungidiscuții, uneorichiarfurtunoase,
întrereprezentanțiiformelorasociativeapicoleșireprezentanții MADR și ANZ în data de 24 iulie
2017 s-a semnatOrdinul MADR 251/2017, cu intrareînvigoare din 27 iulie 2017,
pentruaprobareaSistemuluiunitar de identificare a
stupinelorșistupiloraplicabilpeîntregteritoriulRomâniei.

Acestnousistem, simpluși – consider eu – foarteeficient, vascutiapicultoriișiautoritățileîndomeniu
de multămuncăbirocratică. De altfel, acestsistem l-am întâlnitînElvețiașiîn Germania
șiatâtautoritățile de acolocâtșiapicultoriieraumulțumiți de eficacitatealui.
Nu pot săîncheifărăsăfelicitautoritățileîndomeniupentruceledouăacțiuniîncheiate, deși cam târziu,
și cred cădupăîncheiereaProgramuluinaționalapicol 2017 ni se vorexplica, verosimil, cauzele
care au dus la acestesincopepentru ca peviitorastfel de întârzierisănu se maiproducă.
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