
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K.
Constantinescu"
Şos. Bucureştf·Plofeşti km. 18,2
Baloteştf, Ilfov, cod077015

CĂTRE,
CRZ/OJZ/BZ

Ziua 

T +40 (21)3501017 
F +40 (21 )3521010 
www.anarz.eu 

Ordinul Ministrului nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de indentificare a stupinelor şi
stupilor, cu modificările şi completările ulterioare, la art.7 precizează:

"Apicultorii sunt obligaţi să transmită anual, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, la ANZ

prin OJZ, declaraţia pe propria răspundere cu numărul de stupi care conţin familii de albine

pregătite pentru iernat, al cărei model este prevăzut în Anexa ataşată.

Declaraţia pe propria răspundere poate fi depusă direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, poştă

sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către
apicultor sau reprezenta'.ntul legal al acestuia".

Regulamentul nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, prevede la:

Art. 2 - Metoda de determinare a numărului de stupi

Statele membre care prezintă programe naţionale pentru sectorul apicol ("programe apicole")

dispun de o metodă fiabilă pentru a determina, între 1 septembrie şi 31 decembrie în fiecare an,

numărul de stupi pregătiţi pentru__ iernare prezenţi pe teritoriul lor.

Art. 3 - Notificarea numărului de stupi

Începând din 2017, statele membre care prezintă programe apicole notifică anual Comisiei

numărul de stupi de pe teritoriul lor gata de iernare, determinat în conformitate cu metoda
menţionată la articolul 2.

În încercarea de a primi de la cât mai mulţi apicultori declaraţia pe propria răspundere cu numărul de

stupi care conţin familii de albine pregătite pentru iernat, vă solicităm să transmiteţi această adresă la

toate DAT-urile din judeţele dumneavoastră, la APIA judeţean/Local, la DAJ, cu rugămintea de a

informa apicultorii din teritoriu, astfel încât ANZ să se asigure că prevederea OM nr. 251/2017 este
respectată.
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