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Faptul că prinși în febra incertitudinilor datorită tărăgănelilor punerii în funcțiune a
Programului Național Apicol 2017 – 2019 a făcut ca problema adoptării unui nou sistem viabil și
eficient de identificare a stupinelor și stupilor să treacă oarecum în plan secundar.
După multe discuții care au avut loc la începutul anului 2017, uneori chiar furtunoase,
între reprezentanții formelor asociative apicole românești,conducerile Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția Națională pentru Zootehnie “Prof.dr.G.K.Constantinescu”
(ANZ) cei din urmă, respectiv conducerea ANZ au propus un proiect de sistem simplu și eficient
neîncărcat cu birocrație asemănător cu cel întâlnit de mine în Germania și Elveția.
Astfel, deși cam târziu, în data de 24 iulie 2017Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Petre
DAEA a semnat Ordinul MADR 251 / 2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de
identificare a stupinelor și stupilor cu intrare în vigoare din 27 iulie 2017, dată a publicării în
Monitorul Oficial al României.
Aplicarea acestui ordin are termen de grație 6 luni până laacest termen funcționând în paralel
și sistemul vechi – în conformitate cu Ord.119 / 2011 și sistemul nou – în conformitate cu
Ord.MADR 251 / 2017. Respectiv, stupi la controale se vor identifica cu numerele primite până
în data de 27 iulie a.c. pe vechiul sistem sau cu codurile de stupină, primite după 27 iulie a.c., și
cu numerotarea proprie a fiecărui stupar.
Evident, bine era dacăOrdinul MADR 251 / 2017 ar fi putut fi scos și pus în aplicare
înaintea începerii derulării Programului Național Apicol 2017, astfel că s-ar fi evitat, în cazul
producerii și comercializării familiilor de albine o serie de cereri de numere, de anulări la
vânzare și de noi cereri la cumpărare în cardul programului.
În conformitate cu noul ordin,prima etapă a operațiunii de identificare se concretizează prin
depunerea la oficiul județean de zootehnie al ANZ din județul unde se află vatra permanentă a
stupinei a unei cereri de acordare a unui cod de identificare stupină (vezi anexa nr.1) însoțită de
copie după BI / CI, în cazul apicultorilor persoane fizice sau copie după CUI, în cazul
apicultorilor persoane fizice autorizate și copie după adeverința care atestă propietetea și
numărul de familii de albine înscrise în registrul agricol, eliberată de consiliul local unde se află
adresa vetrei permanente a stupinei deținute.
Aici, fac precizarea că în cazul în care un apicultor deține stupine ale căror vetre
permanente se află în mai multe județe, apicultorul va depune cereri însoțite de documentele
mai sus amintite și va solicita coduri de identificare de la toate aceste județe.
Pentru creșterea operativității cererea mai sus amintită însoțită de documentația cerută
poate fi depusă direct la sediul OJZ sau prin fax, prin e-mail sau prin poștă cu confirmare de
primire.
A doua etapă a identificării o reprezintă alocarea de către OJZ-ul corespunzător, după
verificarea cererilor și documentelor însoțitoare a codului de identificare a stupinei. Alocarea
codului se face în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare prin eliberarea unei adeverițe
care conține codul (vezi anexa nr.2).
Codul de identificare a stupinei este alcătuit din două litere care reprezintă codul județului
unde este vatra permanentă a stupinei urmat din patru cifre, de la 0001 la 9999, eliberat de
ANZ, prin oficiile județene de zootehnie.
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Punerea în aplicare a identificării constituie a treia etapă a identificări și aceasta trebuie
pusă în operă în maxim 30 de zile de la primirea codului de identificare și anume se efectuează
elementele care prezintă identificarea stupinelor și stupilor, respectiv panoul de identificare a
stupinelorși inscripționarea codului stupinei însoțit de un număr de ordine pe fiecare
stup pentru identificarea familiilor de albine (stupilor).
Panoul de identificare al stupinelor trebuie să fie confecționat din material rezistent de culoare
deschisă, trebuie să însoțească stupina acolo unde se află pe vatra permanentă sau vatra
provizorie de stupărit pastoral, să fie amplasat întrun loc în care este ușor vizibil de la distanță,
orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces, și să aibă
dimensiunile de minimum 100 cm lungime / 50 cm lățime.
Datele care se înscriu pe panoul de identificare sunt: în partea superioară numele și
prenumele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul de identificare a stupinei și
după caz, în partea inferioară tipul stupinei – elită, multiplicare sau producție.
Totodată, pe panoul de identificare se mai pot adăuga (opțional) sigla sau însemnele
caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla / însemnele
caracteristice ale apicultorului.
Elementele pentru identificarea stupilor sunt reprezentate de literele și cifrele codului de
identificare primit pentru stupină inscripționat prin pirogravare sau prin vopsire cu vopsea
rezistentă la umiditate și temperaturi extreme ale mediului ambiant, însoțit de un număr de
ordine al stupului.
Caracterele codului de identificare al stupinei se inscripționează pe un rând pe o parte
ușor vizibilă a cutiei fiecărui stup din stupină, având înălțimea de 3cm și lățimea de 1cm și în
plus se afișează și numărul de ordine al stupului care poate avea dimensiuni mai mari.
O altă latură pe care o reglementează Ordinul MADR 251 / 2017 este posibilitatea de a
stabili fără dubiu numărul de stupi la nivel național la sfârșit de an calendaristic prin faptul că
ordinul impune condiția ca apicultorii să comunice anual, în perioada 1 septembrie – 31
decembrie, la ANZ, prin OJZ, o declarație pe propria răspundere cu numărul de stupi identificați
pregătiți pentru iernare. Această declarație poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax,
prin e-mail sau prin poștă cu confirmare de primire.
Inchei prezentul material cu speranța că aplicarea practică a noului sistem de identificare a
stupinelor și stupilor își va demonstra simplitatea și viabilitatea scutind apicultorii și organele în
drept de munci birocratice stufoase și inutile.
O variantă a acestui articol a fost publicată sub titlul „Sistem nou de identificare a stupinelor și stupilor în
România“și în Revista Lumea satului nr.18, 15 – 30 septembrie 2017
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