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Informare privind apicultura ecologică 
 

 
Stimate apicultor, 
 

În conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 1253 /06.11.2013 şi 

Ordinul nr. 1438/ 16.12.2013, operatorii economici au obligaţia să-şi înregistreze activitatea 

legată de producţia ecologică la Direcţiile Agricole Judeţene  - respectiv  la Municipiul 

Bucureşti, anual, până la data de 16 Mai, cu excepţiile specificate în Ordinele menţionate mai 

sus.  

Perioada de conversie a stupinei începe  la data aprobării fişei de înregistrare la  DAJ. 
Înregistrarea activităţii legate de producţa ecologică făcăndu-se anual, vă rugăm să faceţi această 
înregistrare cât mai repede posibil, pentru ca Ecoinspect S.R.L. să poată derula controlul / 
evaluarea unităţii dumneavoastră pentru anul în curs, chiar dacă documentele justificative pe care 
le deţineţi sunt valabile. 
Pentru obţinerea şi comercializarea produselor apicole ecologice care poartă sigle specifice 
producţiei ecologice, apicultorii trebuie să parcurgă un proces strict, care trebuie urmat întocmai. 
Astfel, înainte de a obţine produse apicole care pot fi comercializate cu menţiunea “produs 
ecologic” exploataţia trebuie să parcurgă o perioadă de conversie, de cel puţin un an. Perioada de 
conversie se încheie atunci când toată ceara din stupi (cuib) a fost înlocuită cu ceară ecologică 
sau ceară fără reziduuri sau ceară provenită din căpăcele şi ramă clăditoare. Perioada de 
conversie se încheie numai după prelevarea de probe de ceară, pentru dobândirea statutului 
ecologic al exploataţei, în cazul în care, rezultatele probelor prelevate şi analizate sunt negative. 
Ulterior, pe parcursul derulării contractului, se pot preleva probe periodic, din unităţile care au 
obţinut statutul ecologic în vederea menţinerii certificării şi a calităţii  produselor certificate conform 
prevederilor legislative în vigoare. 
Pe durata întregului proces de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte 
permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare privind metoda de 
producţie ecologică. Ei trebuie să-şi supună activitatea unor vizite de control anuale, realizate de 
organismele de control, în scopul verificării conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind 
producţia ecologică. Activitatea organismului de control are ca scop principal furnizarea garanţiei 
că produsele controlate de acesta sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind 
producţia ecologică. 
De asemenea, conform art. 66 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, operatorul este obligat să 
menţină în unitate o contabilitate materială şi financiară, care permite operatorului să identifice, iar 
autorităţilor sau organismului de control să verifice cel puţin următoarele: furnizorul, natura şi 
cantităţile produselor livrate, natura şi cantităţile produselor ecologice depozitate, etc.  
Din punct de vedere al valorificării producţiei, apicultorul poate valorifica, din stupina proprie toate 
produsele primare apicole listate în anexa Certificatului de conformitate. 
Astfel: 

• Pentru valorificarea produselor apicole primare, apicultorul  are obligația să solicite 
organismului de control, Certificatul de tranzacţie; 

• Certificatul de tranzacţie se emite pe baza raportului de stocuri/ evidența depozitării, a 
cererii de eliberare a Certificatului de tranzacţie,  a documentelor contabile justificative 
(ex. facturi, avize de însoţire a mărfii, borderouri, etc.). Menţionăm că în urma analizării 
acestor documente se pot face solicitări suplimentare, sau chiar să fie necesară 
programarea unei evaluări suplimentare în unitate, astfel încât trasabilitatea produselor 
sa fie conformă. 
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• În cazul în care producţia este valorificată cu amănuntul, în mod obligatoriu se va aduce 
la cunoștinţă organismului de certificare acest lucru şi se va trimite modelul etichetei 
însoţit de Cererea de aprobarea  a termenilor utilizaţi în etichetarea şi promovarea 
produselor agricole ecologice. 

• Pentru certificarea mierii provenită din culturi agricole (ex. floarea soarelui, rapiţă) 
trebuie să fie disponibile copii ale Certificatelor de conformitate/ confirmare a conversiei 
ale proprietarilor de parcele. 

• De menționat este faptul ca deplasarea în pastoral la culturile de mai sus, ce au statut 
convențional se face pe propria răspundere a apicultorului. Ecoinspect S.R.L. nu 
recomandă acest pastoral, datorită riscurilor ce derivă, prin apariția de reziduuri de 
pesticide în ceara, în special Fluvalinatul, prezent în unele produse omologate la 
tratamentul pe floare la rapiță. Datorita caracterului persistent, aceasta substanță poate 
să fie regăsită pe organele plantelor după mai multe zile de la aplicare. De asemenea, 
pentru verificarea lipsei reziduurilor, după un astfel de pastoral, Ecoinspect S.R.L. poate 
preleva probe, iar in funcție de rezultat, se va lua o decizie conform Catalogului de 
sancțiuni al Ecoinspect S.R.L. 

• Pentru punerea în aplicare a Art. 78, punctul 4 al Reg. (CE) 889/2008, se impune 
informarea Ecoinspect S.R.L. referitor la deplasarea stupilor în pastorală cu minim 3 zile 
înainte. Această informare trebuie să cuprindă locaţia, numărul de stupi cu care se 
efectuează deplasarea precum şi harta locaţiei (în cazul în care nu este disponibilă din 
anii anteriori).  

• Stocurile/ sorturile de miere, sau alte produse apicole, nedeclarate la momentul 
evaluării, sau după caz, la sfârșitul sezonului apicol, nu pot  fi recunoscute 
retroactiv. 

• În momentul valorificării produselor, apicultorul are obligaţia de a prezenta 
cumpărătorului copia Certificatului de conformitate şi Anexa acestuia, iar apoi să se 
solicite organismului de control, emiterea Certificatului de tranzacţie. Menţionăm faptul 
că este interzisă valorificarea unui produs apicol care nu este listat în anexa 
Certificatului de conformitate. De asemenea, pe documentele de însoţire a mărfii, ex. 
facturi, avize, se specifică obligatoriu statutul produselor, precum şi codul OC (RO- 
ECO- 008). În acest mod se poate minimiza riscul fraudelor la valorificare şi asigurarea 
trasabilităţii. 

• La fiecare control, apicultorul este obligat să pună la dispoziţia evaluatorului, conform 
Regulamentului (CE) nr. 889/2008, art. 78, înregistrări clare, acestea anexându-se în 
copie xerox raportului de evaluare, care se va întocmi în dublu exemplar, de către 
evaluator cu ocazia controlului. Unul dintre exemplare rămănâne operatorului, iar 
celălalt exemplar va fi pus la dispoziţia certificatorului, în vederea analizării. 

• După caz, operatorul trebuie să pună la dispoziţia evaluatorului următoarele documente:  

• Certificatul de înregistrare de la ONRC 

• Certificatul constatator emis de către 
ONRC (dacă există) 

• Fişa de înregistrare la D.A.J. pt. anul 
în curs 

• Autorizaţii emise de instituţii naţionale 
(ex. DSV, DAJ, etc) 

• Rulajul anual al materialelor 
(cantitatea de produs utilizat în 
tratamente, cantitatea de ceară 
existentă / utilizată, cantitatea de 

miere utilizată pentru hrănirea 
albinelor etc.) 

• Adeverinţă veterinară / Carnet de 
sănătate / Carnet stupina vizat de 
medicul veterinar 

• Adeverinţă de la primărie (Registrul 
Agricol), pentru coloniile de albine din 
proprietate 

• Documente referitoare la ceară 
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• Documente referitoare la substanţele/ 
produsele utilizate în  tratamentele 
veterinare    

• Model etichete   

• Planul pastoralei  

• Registrul stupinei 

• Hărţi pe care să fie reprezentate vatra 
fixă, precum şi pastoralele 

• Orice alte documente relevante pentru 
activitatea desfăşurată  

  

 

În timpul perioadei de conversie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.889 / 2008, art.13, pct. 4; 
art. 38, pct. 5 şi art. 44, toată ceara trebuie înlocuită cu una dintre categoriile : 

➢ ceară provenită din apicultura ecologică (se dovedeşte cu copia Certificatului de 
conformitate al producătorului de ceară provenită din producţia ecologică, precum şi cu documentul de 
achiziţie al cerii); 

➢ ceară conventională fără reziduuri (se va demostra acest lucru, păstrând copia 
buletinului de analiză a cerii, precum şi documentul de achiziţie) 

➢ ceară provenită din căpăceală din unitatea proprie (se va demonstra cu o Declaraţie 
pe proprie răspundere, privind cantitatea de ceară din producţie proprie care s-a înlocuit şi în ce 
interval de timp). 
Se va solicita de asemenea şi copia Certificatului de conformitate al procesatorului ţinând cont de 
faptul că la rândul său, procesatorul trebuie să fie controlat de un OIC, precum şi documentul de 
preluare al fagurilor de la procesator.  
Dacă apicultorul nu deţine presa proprie pentru realizat foiţe, atunci această unitate este considerată 
activitate externalizată. Astfel, trebuie să existe un contract / acord scris de subcontractare, iar 
unitatea respectivă se va supune sistemului de control.  
Dacă evaluarea nu se poate realiza şi în aceste unităţi, nu poate să existe garanţia că au fost 
luate toate măsurile de siguranţă în vederea eliminării riscului de contaminare ca de exemplu: 

• evitarea amestecării cerii provenită din apicultura ecologică cu ceară 
convenţională, atât la nivel de depozitare materie primă, cât şi prin topire; 

• evitarea combinării cerii ecologice cu parafină, sau alte adaosuri nepermise în 
sectorul de apicultură ecologică. 
 

Ceara convenţională fără reziduuri poate fi folosită în cazul în care nu există pe piaţă ceară provenită 
din producţia ecologică. Acest lucru trebuie autorizat de organismul de inspecţie. Trebuie făcute 
analize pentru a garanta faptul că ceara nu conţine reziduuri, iar copia buletinului de analiză trebuie 
înmânată evaluatorului, pentru a putea fi verificată şi anexată Raportului de evaluare.  
Pentru ca apicultorul să rezolve problema schimbării cerii, mai ales în perioada de conversie, se 
recomandă utilizarea ramei clăditoare. Ceara provenită de pe această ramă se consideră în totalitate 
conformă pentru a fi topită şi utilizată în apicultura ecologică.  De asemenea, un alt aspect cu o 
importanţă majoră pentru obţinerea cerii necesare, ţine de recoltarea mierii după ce aceasta a fost 
căpăcită de către albine. În acest mod se obţine o miere bine maturată şi o cantitate mare de ceară. 
La acest aspect trebuie să se aibă o mai mare atenţie în momentul descăpăcirii (mai ales când 
apicultorii sunt încă în perioada de conversie şi mai au rame vechi), căpăceala prelevată nu trebuie să 
fie prea groasă încât să prezinte şi multe urme de ceară din celule. Acest lucru ar putea să ducă la o 
contaminare accidentală a căpăcelii, cu ceară veche cu reziduuri. 
După încheierea perioadei de conversie ceara trebuie schimbată periodic pentru a reduce riscurile de 
boli sau contaminarea acesteia cu alte produse. Se recomandă: 

➢ 0,1 kg ceară / stup,  pentru  clădire naturală a fagurelui. 
➢ 0,5 kg de ceară / stup, pentru clădire artificială a fagurelui. 

Aceste cantităţi sunt orientative, fiind influenţate mult de condiţiile anului apicol. 
În prevenţia apariţiei bolilor se pot utiliza şi produse fitoterapeutice, precum: 
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➢ diferite ceaiuri din plante (ex: cimbru, coada şoricelului, pelin etc.) şi macerat de 
usturoi 

➢ diferite extracte hidroalcoolice (tratament naturist) 
 

Datorită faptului că în ceară se păstrează toate reziduurile substanţelor utilizate în  tratamentele 
efectuate contra parazitului Varroa destructor, este necesar să se acorde acestor tratamente o 
importanţă extraordinară. În caz contrar, acestea pot atrage după sine, excluderea din sistemul de 
producţie ecologică.  
Medicaţia bazată pe substanţe chimice de sinteză, de tipul amitrazului, fluvalinatului etc., cu 
acţiune de şoc asupra acarianului Varroa destructor, sunt strict interzise de practicile 
apiculturii ecologice.   
Trebuie să se aibă în vedere, că în cazul prelevării de probe de către evaluatorii Ecoinspect S.R.L. , şi 
în cazul evidenţierii de reziduuri în ceară, că, situaţia va fi gestionată conform Catalogului de sancţiuni 
al subscrisei. 
Eficacitatea discutabilă a acaricidelor folosite până în prezent, îngăduie persistenţa infestaţiei 
reziduale şi refacerea populaţiei de Varroa. Din acest motiv, este important ca substanţele folosite să 
fie cât mai puţin agresive pentru albine, măsurile de combatere să fie orientate către procedee 
alternative, iar tehnologic, albinele să fie stimulate să se apere şi prin modul lor nativ de protecţie.  
Conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008, art. 25, alin. 6., se admit în cazul infestării cu Varroa 
destructor, o serie de substanţe, cum ar fi:                                                          
 
                Acizii:  

• acid lactic; 

• acid formic; 

• acid oxalic; 

• acid acetic; 
 
Uleiuri volatile pe bază de: 

• timol;  

• eucaliptol;  

• camfor;  

• mentol
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De asemenea, se admit şi produse derivate din acestea, prin combinarea lor, având diferite denumiri 
comerciale. Aceste substanţe nu produc reziduuri în miere sau în ceară. Trebuie să se aibă mare grijă la 
aplicarea acestor acizi, dat fiind faptul că o doză prea mică poate să ducă la ineficienţa tratamentului, iar 
o doză prea ridicată poate crea mortalitate şi printre albine. Cele mai comune tratamente într-o stupină 
ecologică sunt cele pe bază de acid oxalic şi acid formic.  
Din punct de vedere al hranei, acelaşi Regulament (CE) nr.889/2008 menţionează că: “Hrănirea coloniilor 
de albine este permisă numai în cazul în care supraviețuirea stupilor este pusă în pericol din cauza 
condițiilor climatice” . 
Deci, NU trebuie abuzat de faptul că se poate administra hrană, pentru a creşte cantitatea de miere 
obţinută. 
De asemenea, hrănirea artificială poate să fie administrată, numai în perioada dintre ultima producţie de 
miere şi cu 15 zile înainte de începerea următoarei perioade de cules natural a nectarului, manei. 
 
Hrana poate să fie constituita din: 

• miere ecologică 

• zahăr ecologic 

• sirop de zahăr ecologic 

• polen ecologic 
De preferinţă, mierea ecologică trebuie să provină din aceeaşi unitate, în cazuri speciale poate să fie 
achiziţionată din alte unităţi apicole ecologice. În toate cazurile, apicultorul este obligat să solicite 
documente de achiziţie şi să păstreze copia xerox a Certificatului de conformitate şi a Anexei acestuia, 
aparţinând furnizorului de produse ecologice. Utilizarea hranei nepermise atrage după sine declasarea 
produselor apicole. 
În ceea ce priveşte originea albinelor, pe documentele de însoţire, în cazul achiziţiilor, trebuie să fie 
menționată rasa sau ecotipul albinelor. În cazul unor probleme survenite, se acordă posibilitatea achiziţiei 
de roiuri convenţionale, dacă reconstituirea coloniilor este în concordanţă cu reglementările şi reprezintă 
max 10% pe an regine şi roiuri convenţionale, condiţia fiind ca reginele şi roiurile să fie amplasate în stupi 
cu faguri sau fundaţii de faguri care provin din apicultura ecologică. Doar în acest caz nu se aplică 
perioada de conversie. 
Dacă achiziţia se realizează şi nu se transferă albinele pe faguri proveniţi din apicultura ecologică, 
respectivele colonii intră în perioada de conversie, până la finalizarea schimbului de ceară. Întreaga 
cantitate de miere sau orice produs apicol, din stupina  apicultorului, chiar dacă provine şi de la familiile 
certificate, se vor putea valorifica numai cu statut convenţional.  
Daca se achizitionează un numar mai mare de 10% regine şi roiuri convenţionale, unitatea va fi 
sancţionata conform Catalogului de sanctiuni al Ecoinspect SRL, produsele obținute neputând să fie 
valorificate cu statut ecologic.  
Din punct de vedere al modificării numărului de stupi prin divizare, se admite ca familiile puternice să fie 
divizate pentru întemeirea de noi familii, prin urmare creşterea numărului de stupi, cu condiţia ca aceste 
modificări să fie în conformitate cu tehnicile de înmulţire şi să nu se ajungă în situaţia întemeierii de familii 
prea slabe pentru a-şi asigura necesarul de hrană pentru iarnă. 
În urma controlului se pot constata, sau nu, abateri de la prevederile reglementărilor. Aceste abateri sunt 
specificate în raportul de evaluare, împreună cu sancţiunea propusă şi timpul de remediere. Sancţiunile 
impuse sunt în concordanţă cu severitatea încălcării legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică, iar 
acestea se pot cataloga ca sancţiuni minore şi sancţiuni majore. Sancțiunile aplicate sunt conforme cu 
Catalogul de sancțiuni al Ecoinspect S.R.L. În funcţie de tipul sancţiunii, aceasta se poate menţine pt. 
unitate, sau se poate remedia până la momentul eliberării Certificatului de conformitate / de confirmare a 
conversiei. De asemenea, se poate remedia şi în cazul în care se prelevează probe pt. analiză, iar dacă 
rezultatele acestora sunt negative, sancţiunea aplicată la momentul inspecţiei se poate remedia / corecta 
de către certificator şi implicit aproba de către Comisia de certificare, în baza documentelor justificative. 
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La momentul analizării Raportului de evaluare şi a documentaţiei aferente, se pot aplica alte sancţiuni 
faţă de cele aplicate de către evaluator în raportul de evaluare, în cazul în care se constată alte nereguli, 
sau, dacă documentaţia aferentă este insuficientă pentru  evaluarea obiectivă a unităţii etc. Sancţiunile 
propuse de către certificator sunt aprobate de către Comisia de Certificare.  
Operatorul va fi înştiinţat despre sancţiunile majore aplicate printr-o scrisoare de sancţiune. Sancţiunile 
minore sunt menţionate în Decizia referitoare la certificare. 
În cazul în care un operator consideră că în cadrul procesului de inspecţie şi certificare  s-a produs un 
aspect considerat nejust, acesta are dreptul de a face apel (conform procedurii PR_9 ) privind decizia de 
certificare în termen de 15 zile de la primirea documentelor justificative. Condiţiile efectuării apelului sunt: 
formularea acestuia în scris, document semnat, şi ştampilat în cazul persoanelor juridice şi achitarea 
tarifului pentru apel, conform Listei de tarife în vigoare. Dacă cele două condiţii sunt îndeplinite cumulativ, 
apelul va fi înaintat spre soluţionare Comisiei de Apel, iar decizia finală a comisiei va fi comunicată în 
scris apelantului. De asemenea, la cererea in scris a operatorului, se poate trimite Catalogul de Sancțiuni 
aferent domeniului de activitate. 
 

Ecoinspect S.R.L vă reaminteşte că prin semnarea contractului pentru activitatea ecologică operatorul îşi 
asumă toate obligaţiile ce sunt prevăzute în acesta, iar respectarea legislaţiei în vigoare nu se negociază. 
 
 
 
 
 

Cu stimă, 
Ecoinspect S.R.L. 
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