
  

 

 

 

      AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE           
Bucureşti, Str.          Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79 

 E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 

 Twitter: AFIR_Romania; Facebook: afir.romania.oficial; Youtube: InfoAgriCultura; Instagram: @afir_romania 

 20 mai 2022 

 

INFORMARE DE PRESĂ 

 

Peste 109 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru apicultori prin 

AFIR 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de 

apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin 

nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii. 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale salută crescătorii de albine și procesatorii 

de produse apicole din Romania și mulțumește beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) care au solicitat și au primit fonduri europene nerambursabile 

pentru proiecte în domeniul apicol. Ziua Mondială a Albinei însemnă recunoașterea importanței 

albinei și a nevoii de a proteja această specie atât de importantă pentru ceea ce înseamnă viața pe 

Terra. 

Valoarea proiectelor care au ca scop investiții în sectorul apicol, finanțate de AFIR prin 

PNDR 2020, este de peste 109 milioane de euro. Beneficiarii investițiilor apicole au accesat fonduri 

europene nerambursabile acordate prin submăsurile 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 4.2 
„Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, 6.1 „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Totodată, proiecte ce 

privesc domeniul apicol au primit finanțare și prin submăsurile 9.1 „Înființarea grupurilor de 

producători în sectorul agricol” și 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” 

Cele mai multe proiecte pentru apicultură au fost finanțate prin intermediul submăsurii 

6.3. Astfel, prin această submăsură s-au finanțat 4.667 de proiecte cu o valoare publică contractată 

de aproape 70 milioane euro. Aceste proiecte au vizat achiziția de familie de albine sau 

instrumentar apicol. 

Proiectele dedicate apiculturii finanțate prin submăsura 6.1 sunt în număr de 801, cu o 

valoare publică contractată de 33,1 milioane euro și au prevăzut atât achiziții, cât și mică procesare 

la nivelul exploatației apicole. 
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Prin submăsura 4.1 au fost finanțate 6 proiecte pe apicultură, cu o valoarea publică 

contractată de peste 2,4 milioane euro. Tipurile de investiții vizează înființarea/ modernizarea 

stupinelor prin achiziție echipamente apicole și amenajare spații pentru procesare, condiționare 

produse apicole. 

Prin submăsura 4.2 beneficiarii au primit finanțare pentru 5 proiecte de investiții în 

domeniul apicol cu o valoare publică contractată de peste 2,3 milion de euro. Prin această 

submăsură s-a acordat finanțare pentru unitățile de procesare, ambalare și comercializare produse 

apicole. 

Totodată, prin submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” 

a fost finanțat un proiect privind promovarea și comercializarea în comun a producției de miere și 

produse apicole realizate de membrii unui grup de producători. Valoarea publică contractată a 

acestui proiect este de 107.200 euro, iar din grup fac parte nouă exploatații agricole. 

Mai mult, submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” a finanțat 15 proiecte care 

vizează cooperarea actorilor locali în vederea susținerii lanțurilor scurte de aprovizionare cu 

produse apicole. Cele 15 proiecte au primit finanțare pentru 74 membri, din care 43 sunt fermieri 

(exploatații care participă în proiectele de cooperare). Valoarea publică contractată a acestor  

proiecte este de 1,27 milioane euro. 

 

Informații suplimentare 

 

S.C. FILIA THREE S.R.L din localitatea Crasna, județul Sălaj, a depus în 2016 un proiect 

de finanțare prin submăsura 4.2 (Investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole), prin 

care a solicitat și primit fonduri europene nerambursabile în valoare de 189.895 euro. Valoarea 

eligibilă totală a proiectului a fost de 379.790 Euro 

Beneficiarul a solicitat finanțare pentru a dezvolta partea de procesare a mierii, prin construirea 

unei unități de procesare, ambalare și comercializare a produselor apicole. Totodată, proiectul a 

vizat dotarea cu utilajele și echipamentele necesare procesării și ambalării mierii, în vederea 

realizării unui lanț integrat de colectare, depozitare, procesare, ambalare și comercializare a 

produse apicole.  

Astfel, apicultorul Deneș-Zsolt PAP a construit o hală cu funcțiuni de depozitare, procesare, 
ambalare, precum și un magazin de prezentare produse apicole. 
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Printre achizițiile realizare prin implementarea proiectului, se numără: o mașină de ambalat miere 
în caserole și una pentru ambalat la plic, omogenizator și pompă de miere, cameră pentru 
decristalizare dar și laptop-uri, birouri sau altă aparatură necesară funcționării. 

Un alt exemplu de investiție din domeniul apicol, finanțat prin FEADR și finalizat în 2019 este cel 

realizat de STOICA Ion, în Porumbacu de Jos, din județul Sibiu. 

În anul 2017 acesta a solicitat finanțare în valoare de 15.000 euro pentru dezvoltarea fermei apicole 

de mici dimensiuni pe care o deține. Proiectul a fost finanțat în proporție de 100% prin submăsura 

6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

Beneficiarul are ca obiect de activitate apicultură. De la 20 de stupi, în 2020 - anul înființării, acesta 

și-a crescut treptat exploatația, ajungând la momentul depunerii proiectului la 130 de familii de 

albine.  

Prin implementarea proiectului, apicultorul STOICA și-a propus dezvoltarea și modernizarea 

capacității de producție, îmbunătățirea managementului exploatației și promovarea activității 

desfășurate, implicit a produsului finit.  

În perioada 2018 - 2019, beneficiarul a comercializat o cantitate de 3.471 kg miere, în valoare de 

14.873 euro. Aceasta reprezintă o creștere de 132,21% față de cât a fost estimat în cadrul planului 

de afaceri, respectiv 1.500 kg. 

Din cele 28 de echipamente achiziționate prin proiect, pentru dotarea exploatației și îndeplinirea 

planului de afaceri, amintim un compresor, o mașină de găurit și înșurubat, un polizor unghiular, un 

pistol pentru vopsit rame, un capsator pneumatic etc. 
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