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O variantă a acestui articol a fost publicată sub titlul “Congresul “APISLAVIA” – Moscova 2018” și în Revista Lumea
Satului nr.11 (304), 1-15 iunie 2018

Între 9 și 13 septembrie 2018 se va desfășura în Federația Rusă, la Moscova (Centrul
Expozițional Sokolniki) lucrările celui de al 22-lea Congres al Organizației Internaționale de
Apicultură „APISLAVIA”având numele complet „Federația Organizațiilor Europene de
Apicultură APISLAVIA” .
Programul comunicat inițial de organizatori cuprinde următoarele etape:
- primirea participanților și deschiderea evenimentului la Palatul Kremlinului de Stat;
- desfășurarea lucrărilor Congresului și ședinței Adunării Generale a APISLAVIEI;
- organizarea de standuri pentru expozanți în Pavilionul Expozițional Nr.2 al Parcului
Sokolniki;
- organizarea de excursii turistice și tehnice pentru participanții la eveniment;
- asigurarea rezervării de cazări (în Complexul Hotelier Izmailovo (5000 camere) în
hoteluri de 4 și 3 stele (Vega, Beta și Gamma) și
- sprijinirea obținerii de vize de intrare pe teritoriul Federației Ruse prin trimiterea de
invitații celor care doresc să participe la eveniment.
În continuarea prezentului material consider că este necesar, pentru cititori, a face
câteva referiri la istoricul, obiectivele, conducerea și membrii APISLAVIEI.
Referitor la istoricul APISLAVIEI, pot afirma că primii inițiatori au fost apicultorii bulgari
care, după ce în în 1899 au înființat Uniunea Apicultorilor Bulgari, au luat în discuție lărgirea
acesteia la un nivel internațional.
Astfel, în 1909, cu prilejul aniversării a 10 ani de la constituirea Uniunii Apicultorilor
Bulgari, au fost invitați și delegați ai apicultorilor din Rusia, Cehia, Serbia, Moravia și
Dalmația și împreună au hotărât să sprijine crearea unei Uniuni Pan-Slavice a Apicultorilor
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acțiune care s-a înfăptuit în 1910 la Sofia în prezența delegaților din Bulgaria, Rusia, Serbia,
Republica Cehă, Polonia, Silezia, Galicia, Croația, Slovenia, Dalmația, Bosnia, Herțegovina,
Muntenegru și Moravia.
Actuala denumire, „Federația Organizațiilor Europene de Apicultură APISLAVIA ” , a
fost stabilită în 1996, la al 11-lea Congres APISLAVIA la Moscova.
Conform statutului, principalele obiective ale APISLAVIEI sunt:
- contribuții la îmbunătățirea și controlul produselor apicole;
- coordonarea activităților de control a sănătății albinelor;
- coordonarea activității în domeniul apiterapiei;
- îmbunătățirea și dezvoltarea activităților de selecție și reproducere a albinelor și
- promovarea unor mai bune contacte directe și schimburi de experiență între
apicultori.
Organul de conducere al Federației este Adunarea Generală și președintele
APISLAVIEI este sigurul organ executiv al Federației.
Actualmente structura conducerii este reprezentată de:
- președinte Gᾴl Ludovit ( Slovacia),
- vicepreședinte Cristian Constantinescu (F.I.I.T.E.A*),
- vicepreședinte Nuradil Gabit (Kazahstan) și
- secretar general Robert Chlebo (Slovacia).
Și, în fine, țările membre ale Federației Apislavia sunt: Armenia, Azerbajan, Belarus,
Bulgaria, Republica Cehă, Crimea, F.I.I.T.E.A (prin dir.gen.Cristian Constantinescu),
Kazahstan, Kârgâzstan, Macedonia, Polonia, România (Apis Tomitana prin preș.Ionel
Togan), Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Tajikistan și Ucraina.
Pentru cititorii care vor mai multe amănunte referitoare ale APISLAVIA și cel de al 22lea Congres indic adresa de site:
www.apislavia.org/congres_ Apislavia_Moskova_2018.html
și, totodată, este de știut că F.I.I.T.E.A organizeză excursie cu deplasare la Congresul
APISLAVIA 2018.

* F.I.I.T.E.A – Fundația INSTITUTUL INTERNAȚIONAL DE TEHNOLOGIE ȘI ECONOMIE APICOLĂ
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