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SCRISOARE CĂTRE APICULTORI 

Mă adresez: 

1. Dumneavoastră, apicultoare şi apicultori din România; 

2. Dvs, toţi care iubiţi albina; 

3. Dvs, procesatori şi exportatori din România; 

4. Dvs, celor ce vă faceţi că ajutaţi apicultura din România; 

5. Dvs care daţi permanent în cap apiculturii,  care va dispărea în scurt timp şi măcar  vă luaţi o grijă.  

În România există toate premisele ca apicultura să dispară în scurt timp, prin grija unor 

factori interesaţi, interni şi externi. 

Se vede că, în ultimii 3-4 ani, producţia scade în continuu, nu se chinuie nimeni să vadă de ce, pentru 

ce, şi respectiv ce măsuri trebuie luate.  

În primăvara anului 2017, am organizat o întâlnire la care am anunţat să vină cine vrea să vină. Au 

fost cca 150-170 de apicultori dar foarte important,  au fost ca invitaţi speciali: 

 Domnul  Philippe Lecompte din Franţa, un mare specialist în apicultura Bio; 

 Domnul Uwe Karassek, manager comercial la marele laborator QSI Bremen, Germania; 

 Domnul Raimundo Ferra, din partea L`Abella Mel, Spania; 

 O delegaţie din partea MADR, specialişti în domeniul producţiei Bio etc. 

Au rezultat aspecte deloc neglijabile, mai ales cele expuse de domnul Lecompte,  din Franţa. 

Discutând strict despre acest lucru, Franţa are o suprafaţă de 2,2 ori mai mare decât România, dar urmare 

unor măsuri neadecvate în domeniul apicol, a ajuns să producă doar  cca 9.000-10.000 tone anual în timp ce 

România, cu numai 239.000 𝑘𝑚2, credem că produce cel puţin, după cât se declară, în jur de 20.000-25.000 

tone/an.  

Necazul este că, mare parte din această miere, a ajuns să conţină fel de fel de “componente 

neavenite”,  urmare  tratamentelor  neadecvate atât asupra plantelor de cultură, a familiilor  de  albine  din 

care ca primi factori nocivi sunt: insecticidele, pesticidele, fungicidele pe de o parte,  şi hrănirile haotice 

cât şi tratamentul cu antibiotice, care face de multe ori ca mierea, prezentată pentru vânzare să fie refuzată. 

Cred personal că, totul se face încă având îngăduinţa tuturor factorilor interesati, mai ales discutând despre 

falsificare, îngăduinţă  nu mai mult internă, cât mai mult externă. 

Ca societate,  nu avem politica de a primi asemenea cantităţi de miere, vorbind strict de cele cu 

falsificare şi antibiotice. Obligăm producătorul să şi le ia înapoi, dar bineînţeles că acesta le valorifică în alte 

moduri şi în final ajung în consumul ţării sau poate,  ajung şi la export atunci când există înţelegeri 

oculte  şi care neoficial,  permit acest lucru. Grav este că apicultorii nu înţeleg că ei sunt cei care sprijină 

direct  acest sistem, prin faptul că acceptă pentru câţiva bănuţi în plus sau,  cu ceva promisiuni reale sau 

deşarte să lucreze cu cei care vând ce vând, cu profituri substanţiale.  ESTE FOARTE GRAV, 

DISTRUCTIV! 
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V-am prezentat fel de fel de aspecte legate de aceste lucruri iar în acest an, deşi suntem într-o 

situaţie economică precară,  pe care o veţi putea cunoaşte mai bine citind scrisoarea noastră. Poate astfel, 

mulţi din dvs  veţi întelege prin ce am trecut noi ca societate, în ultimii 4-5 ani şi veţi putea trata cu 

obiectivitate problematica noastră, nu cum o faceţi acum şi este grav. 

Din capul locului, pentru cei la care nu am plătit încă sumele necesare, fac menţiunea:  

În anul 2015, când am fost executaţi de bancă,   la apicultorii neplătiţi era o  sumă de cca 950.000-

970.000 Eur. La 31 decembrie 2016, mai aveam doar 400.000 Eur, iar în prezent mai avem de achitat 

198.000 Eur. O parte din banii aceştia, i-am achitat la presiunea exercitată de creditori sub diferite 

forme.Noi am înţeles acest lucru, un singur lucru nu îl înţelegem însă: motivaţia pentru care marea 

majoritate a celor pe care i-am ajutat ani de zile, au fost primii care au vrut executarea noastră, ceea ce 

denotă ceva foarte straniu, mai ales în condiţia în care noi, ne puteam reveni încă din anul 2016. Banca 

când a înţeles că a greşit,  a vrut să ne întindă o mână de ajutor însă, condiţionat de rezolvarea problemei 

datoriei către apicultori şi pentru care, sub niciun motiv nu a vrut să accepte un nou credit.  

Dvs ce credeţi, sau vă faceţi că nu înţelegeţi. Nu vedeţi oare situaţia cu care se confruntă şi alţii, că 

permanent sunt cantităţi  blocate. De ce sunt blocate? Pentru mine este simplu de ce. Păcat ca nu înţelegeţi 

dumneavoastră. 

Mergând pe linia procedurilor practicate,  de cei care au ales calea execuţiei,  chiar pentru sume 

mici, 5.000-10.000 lei neachitaţi, executorii judecătoreşti  au mai perceput taxe suplimentare de cel puţin 

2.500-2.800 lei pentru fiecare caz în parte. Acum, când am reuşit să achităm 750.000 Eu la oameni, 

pentru cei vehemenţi, care şi-au dat arama pe faţă, îi întreb ceva ce au vânturat peste tot. Cunoaşteţi 

un caz, unul  singur când am plătit la cineva 1 bănuţ mai puţin? Deci un bănuţ, nu un leu? Aţi avut în 

vedere că, suntem firma care, am demonstrat că nu ne batem joc de apicultori.  

La toate cele  de mai sus, după cum veţi vedea din materialul componentă a acestei  scrisori (“Cum 

se poate distruge o firmă, în frumoasa noastră ţară”), sper să constataţi cu toţii, indiferent unde va ajunge 

această scrisoare, modul cum statul, în primul rând, BNR, băncile ce au permisiune să funcţioneze în 

România, dar nu în ultimul rând, instituţiile de forţă şi care, solicitându-i-se realizări,  apreciază şi 

procedează aribtrar, neomenesc, nenorocind mii şi mii de societăţi mici şi mijlocii prin amenzi, popriri, 

blocări de cont etc, etc.  astfel încât, oricât ai fi de puternic ca om, la un moment dat clachezi.  

Nu se poate omite şi cei care veţi citi aceste rânduri, veţi înţelege comportarea total duşmănoasă, 

necomercială pe care a practicat-o concurenţa şi care denotă multe în primul rând,  cum trebuie tratată 

noţiunea de comerciant sau de partener concurent în domeniul nostru. Factorul timp va demonstra că au 

procedat incorect şi spre ştiinţa dvs, am semnale că respectivii au început să înţeleagă.   

Mie mi-ar părea rău să fie în situaţiile critice prin care am fost şi sunt. Nu doresc nimănui rău, dar 

cei care vând iluzii, boală şi moarte copiilor, bătrânilor şi bolnavilor ţării, obligatoriu vor plăti. Dacă le 

doream răul, aş fi publicat cu nume şi prenume, pe toţi cei care vând ce vând chiar în prezent. Ruşine să vă 

fie “băieţi”. Vă simţiţi bine şi credeţi că aveţi protecţie, sub formula UE+NON UE?  Uitaţi ceva esenţial şi 
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anume FALSIFICARE, că nenorociţi mii şi sute de mii de copii şi “ajutaţi” pe cei bolnavi să facă pasul 

unde: spre cimitir. O întrebare pentru voi: Vă simţiţi bine că ma vedeţi la pământ? V-am văzut de 

nenumărate ori cum vă seceraţi unii pe alţii. Sunteţi multumiţi acum?? 

Se întamplă diferite nenorociri. Cei afectaţi, începând de la o boală, un accident, moartea cuiva drag 

etc, se întreabă de ce tocmai lor li se întâmplă acest lucru, dar nu ştiu că indiferent de credinţa 

îmbrăţişată, trebuie să cunoască că răspunderea, poate fi imediată dar poate fi avută în grija divinităţii. Din 

păcate, ultima nu iartă, cel puţin aşa cred personal. 

Vorbim strict despre noi ca firmă, personal nu am de gând să părăsesc această lume,  fără să mă 

achit faţă de apicultori până la ultimul leu. Sper că dvs, apicultorii să înţelegeţi atâta lucru şi bineînţeles 

dacă mai aveţi încredere în noi, să lucrăm în continuare.  Nu gust opinia unora, sfătuiţi prost bineînţeles si 

care ne cântă prohodul. Ce ziceţi dacă şi noi am fi procedat la  fel, cu cei care ne-au înşelat ani în şir, i-am 

ajutat dar sincer rău am facut. S-au învăţat că se poate?   Sunteţi cei mai periculoşi şi se vede pe faţa 

voastră,  foarte bine acest lucru.  

 

Cele de mai sus sunt ca un fel de preambul la problemele pe care vi le prezint în continuare. Astfel: 

1. Mierea în şcoli 

După cum știți,  s-a încercat de către guvernanți să introducă miere în școli. Personal, la prima 

încercare, prin anii 2003-2004, am făcut 2-3 testări la copiii aflați la școală sau, la diferite manifestații, 

sărbători etc.  

Rezultatul a fost edificator  în sensul că,  trebuie rezolvate prioritar  două probleme: 

 să înțeleagă ministerul şi organele de resort că nu te poți juca cu sănătatea copiilor și să permiți unor  

bandiți,  să vândă ce se vinde şi cum se vinde, pe unde se vinde.  

Am folosit cuvântul bandiți pentru că, este grav sau letal (mortal)  să vinzi miere având 

antibiotice sau falsificare, mai ales vorbind de prichindei.  

Apropo: Tu, care ai copii mici, faci corect ce faci, dar vorbesti si aţâţi lumea din jur pentru că, te 

crezi cel mai tare din parcare. Dar oare eşti? Oare de ce? Te-am văzut de multe ori cum ţi-ai sfârşit aşa-

zisa concurenţă, râzând, aliindu-te cu unii, chiar neaveniţi. 

Motivație:  

 Antibioticele, chiar la o prezență infim de mică, crează imunizarea după efectul homeopat, la multe 

persoane, dar în special la copii şi dacă ai accident şi ajungi la cuțit, mori şi de vină sunt doctorii, 

Ministerul Sănătății. Nu,  doamnelor şi domnilor, cauza este în mâna celor care folosesc antibiotice  

şi/sau produc, proceseaza şi livrează moarte în acest fel.  

Reţineți bine: este foarte important, mierea de albine, atunci când are probleme,  nu poate fi 

depistată de așa-zișii specialiști, care introduc degetul murdar  în borcan sau butoi,  gustă cu același 
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deget, cine știe de unde scos,  şi decretează: mierea este bună.  Nu, singura metodă este analiza de 

laborator, iar aici trebuie remarcat faptul că, din păcate România nu are nici în prezent un laborator 

performant, la nivelul cerințelor europene şi care să fie integru  și să confiște imediat din piață, toate 

cantitățile de miere care prezintă așa ceva, inclusiv ce vom arăta mai jos. 

Apelăm,  culmea numai în străinătate, pentru asemenea analize şi care costă enorm de mult, cca 

2.300 Eu/lot de 20 tone şi rămâi interzis când vine câte un începător, sau chiar o persoană care se crede 

apicultor de vârf şi îți cere cu nonșalanță, să îi faci analiză  la o mostră din mierea pe care o are acasă, iar 

când îi transmit costurile,  pleacă supărat şi nu plăteşte şi apoi nu mai vine drept client. 

  Nu insist asupra adevaratului motiv.  

 Falsificare:  s-a ajuns la cote total alarmante şi din cele prezentate anterior către dvs,  ați putut vedea de 

exemplu că,  în anul 2016, din 19 probe preluate din supermarketuri, de la procesatorii ce vând în piață 

miere, analizând doar strict falsificarea, 14 au rezultat că se referă la fals şi miere industrială.  Atenţie, 

toate analizele s-au făcut în Germania. Ce o fi crezut laboratorul? 

La unul dintre aceştia, ce se crede şi mare credincios, din 4 probe, 3 erau falsificate.  

Băiatule,  poate îmi  dai totuşi banii pe analize. Ti-am transmis- o confidenţial. Chiar nu te simţi?  

Mai vrei o analiză? Chiar mai vrei?? Nu de alta, chiar dacă te va costa câteva sute, poate ai să înţelegi măcar 

acum că, nu poti face ce faci şi te mai crezi mare credincios. Este greşit, băiatule. Respect personal orice 

credinţă, fă-o şi tu, dar este bine să începi prin a te opri, că eşti  încă prezent,prin unele cotloane. Te-am 

văzut de curând. Nu renunţi. 

Pentru cine nu cunoaște,  sau se face că nu cunoaște acest lucru, îmi fac datoria să reamintesc: 

Comunitatea europeană, dar și cei din afara comunității, au o evidență strictă pentru fiecare țară și 

chiar exportator, procesator în parte și urmăresc foarte atent, tot ce se propune spre vânzare. Din păcate, 

a folosi oricum noțiunea de hrană pentru albine, falsificarea, se constituie principala problemă și care va 

conduce în scurt timp la refuzuri în lanț. Au avut ce învăţa de la vecini şi de la grupul celebru ce-i 

reprezintă: Din grupul de 5-6 băieţaşi, „se pare” că unul este ROMÂN.  

Dacă vorbim din punct de vedere medical, îmi fac datoria să vă supun atenției că,  mierea falsificată 

presupune interacțiuni între enzimele proprii mierii și agentul de falsificare. Din  această interacțiune, 

apar “noutăţi” și care sunt foarte nocive organismului. Concret, au influență total nefastă, asupra funcției 

pancreasului/ficatului și secreției de insulină.  

Pe unii nu  îi preocupă această problemă, deşi tocmai aceasta este sursa îmbolnăvirii pruncilor,  iar 

exact cei care sunt însărcinați să rezolve situația, o tratează cu o superficialitate condamnabilă, de caz 

penal, nu oricum. Cine se sesizează. Allo, DNA, ce faci? V-aţi luat însă de Tremot doar?? 

Am prezentat la nivele corespunzătoare al statului, asemenea aspecte, pur și simplu nu s-a luat 

nicio măsură, din contră, a existat și un ministru al agriculturii care, la o oră de vârf, a apărut pe ecran și a 

spus că,  nu are ce face la mierea falsificată,  pentru că este în amestec cu sirop și zahăr,  care sunt 

comestibile. Cu părere de rău, nu înțeleg ce a căutat un asemenea om, să ocupe scaunul de Ministru al 
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Agriculturii, putând sa comită şi o  asemenea gafă.  A făcut-o din necunoaștere sau se pare că nu, întrucât 

nu se afla întâmplător la acest minister. 

Grav este şi faptul că, am avut ocazia în anul 2014  să primesc o delegație sosită din Ungaria și care, 

reprezenta o mare fabrică de sirop. Voia să îmi vândă sirop  nedetectabil la analize ulterioare, deci, 

recomandau  folosirea acestuia. Automat, trebuie să te gândești că,  alți apicultori sau altă țară,  îl folosește 

din plin și încearcă să înșele marile laboratoare ale lumii. Dacă aceste laboratore nu se înșeală, ci închid 

ochiii, este o poveste și care practic demonstrează caracatița care există în sistem. Rocade se cunosc foarte 

bine, mai ales de noi, care avem ceva vechime şi nu am înţeles să punem “botul”. Am spus aşa ceva 

deoarece, chiar dacă vindem 20-40 tone/an de sirop, nu cumpărăm în niciun caz asemenea produs, cu scop 

de falsificare a mierii.  

 Ce face apicultorul: Raportat la cele 6-7.000 tone aduse de “alţii”, ce vindem noi reprezintă 

NIMIC.  

 Se aduce de către “unii” însă şi aşa-zisa miere din unele părți ale lumii, care este sirop veritabil. Cel 

mai elocvent exemplu este lotul de 600 tone de miere pentru săracii țării, adus de APIA în anul 2013 şi 

care a fost depistat de organele ANSVSA, că era ce era.  Întrebare: de ce APIA, la timpul respectiv nu ne-

a contractat pe noi, procesatorii interni și care puteam efectua această comandă, bineînțeles la un preț mai 

mare,  dar măcar săracul putea  mânca ceva mai bun. 

Dacă și procesatorii desemnați ar fi respectat cel puțin o normă de bun simț, care se referă la modul 

cum tratezi un om sărac, pe care trebuie să-l ajuți și nu să-i pui încă o cărămidă la coșciug, era OK. Se 

aude, APIA, aveţi încă protecţie. Oare? Mierea respectivă a fost retrasă din consum. Au fost firme printre 

care și noi, care am înlocuit produsul, dar rămâne o întrebare majoră:  oare acea cantitate, după ce a fost 

retrasă și confiscată s-a întors la origine sau a fost prăduită cu nonșalanță și valorificată tot pentru 

populația săracă a țării. Se aude sau nu se aude. Atenţie, voi cei care trebuia să luaţi măsuri  încă din 

martie 2016, v-am aşteptat. Dacă am constatat că nu aţi făcut nimic, acum este prea târziu.  

Această scriere a plecat la toţi cei din extern, interesaţi in domeniu, inclusiv la forul suprem de 

la Bruxelles.  

Una peste alta: 

 Ca să încheiem capitolul miere în școli, aveți în anexă anunțul oficial. Am felicitat pe domnul ministru 

al agriculturii pentru că a luat această măsură de sistare.  

Decât să se continue  programul mierea pentru şcoli, automat pentru ștrenagrii noştri, care vrem 

cu toții să ne înlocuiască şi ţara să prospere, fără să fie bine stabilit cine o va ambala si în condiţii de deplină 

siguranţă, dar în special fără să fie stabilit pe bază de concurs,  care să fie ambalajul adecvat acestor copii, 

ar fi fost o altă mare gafă.  

Experimentul  pe care l-am făcut la prima tentativă a demonstrat că esenţial în consumul de miere 

pentru şcoli,  este folosirea unui ambalaj adecvat copiilor, dar miere, nu moarte şi /sau boală. 
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1. Declararea familiilor de albine  

Sper că dvs cunoaşteţi noua cerinţa venită de la ANARZ şi anume,  declararea până la 31.12.2017  a 

familiilor deţinute şi preluarea noului sistem de identificare a stupilor.  

Opinia mea (ca apicultor de această dată), aşa cum de altfel m-am exprimat şi la procedura 

anterioară, prin faptul că am dezavuat-o (este vorba despre montarea acelor celebre tăbliţe)  precizez 

următoarele: 

Dacă această acţiune se va executa corect, atât APIA cât şi Ministerul care se ocupă cu fondurile 

europene, MADR-ul etc, vor avea o mare surpriză. 

Mă refer la această aşa-zisă inventariere care, lăsată însă la voia întâmplării, va determina obligatoriu 

prezentarea şi susţinerea tezei celor 2,2 milioane de familii de  albine, sau cât se declară oficial la ora 

actuală.  

Att: Stimate doamne, stimaţi domni, veţi avea o mare surpriză. Mă refer la cei care se ocupă de 

statistică, inventariere, control etc, etc. Unde sunt oare fondurile, acordate cu nonşalanţă, date pe 

sprânceană şi un, un _ _ _ DANS.  Se mai regăsesc sau nu? 

Concret, prin faptul că în ultimii 5-6 ani, concomitent cu obţinerea unor importante sume, drept 

fonduri europene care trebuiau  utilizate pentru cumpărarea sau înmulţirea familiilor de albine. În fapt, 

indiferent că s-au cumpărat sau nu, o mare parte au dispărut, tocmai din cauza tratamentelor 

neadecvate. Inventarul final va fi  de comă. Nu doresc să fac comentarii despre apicultori, cooperative, 

asociaţii etc., dacă au luat şi câte fonduri au luat etc, etc.  

Mă refer strict la stupina pe care o deţin ca firmă. Am cumpărat în  primăvară 60 de familii Bio, 

de la un apicultor care s-a lăsat de apicultura din cauza vârstei. Din 60 de familii, am reuşit să obţin  cca 124,  

prin înmulţire. Din păcate, mai ales după o deplasare în pastoral în zona jud. Constanța,  unde am staţionat 

cca două săptămâni la floarea-soarelui, întorcându-mă cu stupina pe vatră, am constatat că, la aproximativ 

10-15 stupi, care au avut poziţie în pavilion ce nu a permis debarasarea mortăciunilor, se găsea  câte o 

farfurie de albină,  moartă  în fiecare.  

Deşi am reuşit să detin numai regine in 2017, la 15  septembrie mi-au mai rămas doar cca 97 familii, 

iar la ultimul control  din noiembrie, mai erau 82.  Acum,  în ultima lună am mai rămas cu 72.  Câte vor 

rămâne deci?? Allo, se aude, ANARZ, APIA, FONDURI EUROPENE etc?? 

Practic,   am constatat o mortalitate masivă. De unde familiile fuseseră  pregătite pentru iernat, pe 

minim 5 până la maxim 10 rame de albine, la ultimul control efectuat între  07 şi 08 decembrie, am  mai 

rămas deci cu 72 familii şi pe maxim 3-4 rame de albine şi numai 7-8 familii pe 5 rame. Motivaţia: 

bineînţeles, tratamentul aprobat şi pentru următorii 5 ani la floarea-soarelui, dar si  la rapiță. Bătaie de joc, 

nu-i aşa, voi marii specialişti, cu 10.000 lei/lună. 

Bineînțeles, este vorba in primul rand despre substanţele care sterilizează mătcile şi urmările 

sunt cele care sunt. Apropo, băieţaşi care avizaţi aşa ceva:  Barem cunoaşteţi că VIESPEA nu aţi distrus-o 
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ci din contră, acum  exista 3-4 categorii ca mărime şi distrug masiv mii de familii. Ce aduceţi  concret ca 

tratament, frumoşilor şi pentru ce încasaţi banii? Oare ce? Cât costă, se dau şi subvenţii??  

Fără a intra în amănunte, din toată ţara vin veşti sumbre. Personal, în această situaţie cred că,  cea 

mai bună soluţie ar fi ca, apicultorii să cheme spre constatare medicul sanitar-veterinar abilitat sau, acolo 

unde e cazul de fonduri europene, pe cei care se ocupă de aşa ceva. Să le prezinte situaţia acum, înainte de a 

desfiinţa familiile moarte,  pentru că după aceea, nu te mai crede nimeni.  

Mulţi, foarte mulţi m-au solicitat să mă implic să facem ceva, ACESTA ESTE RĂSPUNSUL.  

 Ca o remarcă, se vrea o nouă şablonare dispusă de acelaşi ANARZ, însă pun o întrebare de: 

Specialiştii  care au hotărât aşa ceva,  ţin oare cont că pe timpul iernii, de regulă,  stupii se menţin în 

lăzi mai mici, adecvate puterii familiei, gen roiniţe pe  4 sau chiar 6 rame,   iar lăzile de bază care sunt 

pentru pastoral, singurele pe care de altfel le văd şablonate, sunt supuse verificării, dezinsecției etc?  

Nu credeţi că această şablonare este inoportună, mai ales pentru cei care nu au beneficiat de 

fonduri europene şi mai ales că nu rezolvă nimic. Ce recomand acestui organ foarte important pentru 

apicultură, este că împreună cu DSV-urile locale să facă un inventar corect, începând cu data de 15 martie 

2018 întrucât, ce vă oferă acum apicultorii şi câţi vă oferă, vor fi date eronate şi care nu ajută cu nimic 

apicultura românească. Poate doar, prelucrate de dvs, să ieşiţi basma curată. 

 

2. Ce înseamnă să lucraţi ca apicultori, cu firme care aduc miere din China, India, Mexic etc, etc,  

Personal, nu am nimic cu aducerea de miere din asemenea țări însă,  apreciez că, la fel cum se 

procedează în  Turcia, este o mare greşeală procedura în sine, pentru producătorul local. 

Apicultura românească, cel puţin după datele statistice  asigură 1 kg/om/an,  dar consumul efectiv, 

este de ordinul a 100-200 grame. Nu văd ce caută o miere de calitate inferioară, dar  mai ales adusă în 

condiţiile în care se aduce această miere, care se combină după metoda UE +NON UE şi se vinde cu 

nonşalanţă în  magazinele din România.  Să mai spunem şi de “puţina ” falsificare, că doar trebuie să facem 

bani la saltea. De ce nu se spune clar, aşa cum în alte ţări se face curent, de unde este, ce procentaj  şi o să 

vedeţi atunci reacţia pieţei  imediat. O SĂ VĂ MIRAŢI, SINCER! 

Dacă am analizat ce se vinde, strict în domeniul falsificării, sper să înţeleagă toţi cei  care citesc 

această scrisoare, că situaţia este cu mult, mult mai gravă.  

Vorbesc aici despre adevărata calitate a mierii,  pe care o aduc aşa-zişii procesatori.  Să vă mai spun 

şi cum poate dispărea polenul ce nu trebuie depistat, cooperativa artă şi precizie. Văd însă că, 

pseudospecialiştii noştri nu o prea ştiu, deoarece polen “EXTRA ROMÂNIA” inclusiv de kiwi, se 

depistează  la greu.  

Băieţi, aţi câştigat milioane, luaţi-vă totuşi aparatura cuvenită că, vă faceţi de cacao.  

Personal, am avut ocazia să analizez mai multe mostre. Nu interesează cum am intrat în posesia 

lor, dar ce este cert: am văzut cum se procedează direct şi la sursă. Însăşi rezultatul analizelor din 2016, 
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unde s-a găsit spre exemplu: miere polifloră declarată UE-non UE cu raport F/G 1,27 şi polen de kiwi 82% 

mierea catalogată de către QSI Germania ca fiind miere industrială. Miere de salcâm declarată tot 

UE -Non UE, la F/G 1,33 cu numai 18% polen de rapiță, 72% polen de kiwi, declarată însă tot  miere 

industrială, spune exact ce este de demonstrat şi anume că, ne batem joc de apicultura românească aducând 

aşa ceva.   Nu vă este ruşine, copii? Am văzut cum v-aţi împărţit feudele. Mai întreb o dată: aproape toţi aţi 

fost primiţi, omeniţi, sfătuiţi dar, am văzut cum  v-aţi carotat unii pe alţii şi  culmea vă şi lăudaţi, cât de 

deştepţi sunteţi şi acum vă puneţi şi cu un “boşorog”, ca mine. 

Sunteti împărţtiţi  pe feude, cate 2-3 de supermarket, dar ce expuneţi este de 2 bani, 

MAJORITATEA,  “Excelenţele ” voastre. Chiar ce expuneţi este salcâm sau o polifloră inferioară. Repet, de 

ce vă bateţi joc de oameni, de bănuţul lor pe care îl câştiga cu greu? 

Este de altfel motivul principal pentru care mi-am dat demisia din asociaţia “La 2 bănuţi” si unde nu 

aveam ce cauta. Mi-am semnat într-adevăr condamnarea. Ce să-i faci, mai bine aşa, decât “papagal” sau 

“iepuraş” sau vulpe, iar în ultima vreme, nevăstuica apărută. 

Ca la tort să fie şi “moț”, în anul 2013 s-au adus 1.600 tone de miere din Cipru la numai 0,16 Eu/kg. 

Interesant ce miere a fost şi  în “acest lot” şi cum a fost comercializat în  piaţa internă. De asemeni, anul 

acesta, printre alte mizerii s-a adus miere “din ţările calde” şi n-aş dori nimănui să guste măcar un vârf de 

linguriţă din aşa-zisa miere care s-a adus. Am avut în vizită o firmă din China anul trecut. I-am prezentat 

mai multe probe de miere adevărată, dar când a auzit de preţ, am văzut că nu îi place.  

Atunci, am scos “de la rezervă” un borcan de miere de IndoChina, “Foarte arătoasă”. Chinezoaica 

a luat o linguriţă şi a zis că îi place. Numai văzând acea miere,  care era stratificată aşa cum se întâmplă la 

mierea cu HMF, peste 70-100 mg/kg, crezând că am greşit borcanul, m-a pus păcatul să gust şi eu puţin. Ca 

să înţelegeţi ce se poate întâmpla cu asemenea miere,  declarată industrială şi din cele 19 probe analizate, 

6 erau  cu miere industrială.  Pot să vă spun doar atât, in acest caz: 

Chiar dacă am scuipat la coş ce gustasem, a fost de ajuns ca,  3-4 zile să fiu prezent la WC şi pot să 

vă menţionez un lucru foarte grav pe această cale şi pe care multă lume nu îl cunoaşte. Mierea cu HMF 

peste 40-60 mg/kg poate declanşa diaree sau dizenterie, cu repercusiuni foarte grave prin 

deshidratarea organismului. Apropo: copilaşi, încă mai am şi mierea analizată în 2016 dar şi 2010, 2011 

etc, etc, în borcane, exact aşa cum o vindeţi.  

Dacă consumatorul acestei “măgării” nu cunoaşte ce trebuie să facă (deci să treacă imediat pe 

medicamente) deshidratarea duce la blocarea vaselor de sânge, iar la un om, cu probleme cardiace se pot 

obtura coronarele, deci să-ţi  râdă moartea în ureche. Vă întreb pe   dvs dragi apicultori, de ce încurajaţi 

acest lucru, chiar dacă o faceţi pentru un leu în plus? Nu vă este milă de seamănul dvs? Înseamnă că într-

adevăr s-a ajuns prea departe, dar nu aveţi în vedere că dvs sunteţi groparii. Cândva mai ajutam, cum puteam 

pe unii. De vreo 4-5 ani, văzând dimensiunea fenomenală, mai ales şi la Bio, NU. 

Acum unii din aceştia, ca să-şi poate vinde mierea, se linguşesc pe lângă cei la care vând şi propagă 

nişte zvonuri de iţi taie respiraţia. Daţi-i înainte, voi care procedaţi aşa. Poate aveţi dreptate însă mulţi, în 
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special cei care se gudură acum, nu ar fi bine să guste din cupa  cu amar, dar vor avea ocazia relativ, foarte 

curând.  

Semnalez cazul unui apicultor care, nu şi-a ţinut cuvântul dat şi deşi, l-am salvat anterior de 2 ori, 

fiind prins cu antibiotice, a demonstrat că nu recunoaşte. Întrebare: Ce ai păţit în acest an, omule? 

Ca o concluzie la acest punct, apreciez că singura măsură care ar trebui luată de dvs, este să 

demonstraţi discernământ atunci când încurajaţi asemenea stări de fapt.  

3. Deplasarea albinelor în pastoral şi unde să se facă 

Vă  anunţ cu această ocazie că veţi avea o mare dilemă şi anume,  unde vă veţi deplasa cu albinele în 

pastoral. Vă transmit acest lucru, întrucât am în vedere anumite informaţii de genul:  

a) Cred că, nu se va mai accepta miere declarată Bio polifloră,  80-90% din această miere fiind concret 

floarea-soarelui,cu toate implicaţiile legate de rezultatul analizelor,  de care cred că nu se va mai  trece.  

b) Se lucrează şi există interes major, în privinţa calităţii adevărate pentru mierea monofloră.  

c) Sunt pregătiţi pentru Bio,  alţi  mari producători din: Mexic, Ucraina etc.  

Ce şanse veţi mai avea, în cazul în care, floarea-soarelui din Ucraina se va livra ca Bio, iar acum se 

aduce cu 1,7 Eu/kg în ţară? Dar în Mexic, Argentina, India, China etc? 

d) Aşa cum am prezentat mai sus, atât timp cât onor Ministerul Agriculturii a cerut derogare şi a obţinut,  

pentru încă 5 ani drept de folosire a insecticidelor, vreau să vă spun doar atât: 

Astăzi,  când vă scriu acest lucru, sunt după a treia vizită primită dintr-o mare ţară europeană 

şi care vrea să importe miere şi  mari cantităţi, în special de Bio,  la preţuri foarte bune.  

În niciun caz, nu se are în vedere acceptarea la miere monofloră (salcâm, tei)  si a prezenţei de polen 

de la plante de cultură, îndeosebi vorbim despre rapiță şi floarea-soarelui. Cât priveşte mierea declarată bio 

poliflora, să fie într-adevăr Bio polifloră şi nu Bio floarea –soarelui. 

Dacă într-adevăr Ministerul Agriculturii vrea să ajute această ramură, care în ochii unora este 

privită ca fără importanţă în bilanţul unui stat, generatoare de scandal şi interpelări, din start apicultorii  

Bio trebuie să înţeleagă că nu  se va repeta ce a fost în 2016-2017, cu preţurile etc, etc. 

e) Cunosc apicultori care folosesc,  la indicaţiile preţioase a unor neaveniţi sau pseudoapicultori, inclusiv 

mari producători de regine,  administrarea unor antibiotice sub lozinca că,  aplicate  în septembrie-

octombrie, fără un control riguros din partea firmelor de expertiză în domeniul Bio, acele 

antibiotice nu se mai regăsesc după 6 luni în stupi.  

Provincia: Reginele tinere trebuie hrănite numai cu miere EXTRA, nu sirop. 

Nu sunt farmacist, nu sunt doctor. Sunt inginer de industria alimentară şi dacă de exemplu, această 

scrisoare va ajunge şi pe mâna unui specialist în domeniu, vă pot spune doar atât: este imposibil ca 
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antibioticul respectiv, indiferent că este din Coreea, Canada sau Ungaria sau de unde cel cu coarne şi 

codiţă îl importă, si crede că nu  lasă  urme pe unde trece, se înşeală. 

Este la fel cum ai spune că te-a lins un şobolan pe faţă sau ai mâncat de foame doar un grăunte care a 

trecut prin gura lui, şi nu te poţi îmbolnăvi, de tot ce este mai rău în lume. Eu vă pot spune celor în cauză 

doar atât: Toţi cei care folosiţi sau recomandaţi aşa ceva după cum se ştie, nu atât justiția pământească vă 

va pedepsi, ci justiţia divină care  are o măsură pe care o aplică foarte bine,  pentru fiecare faptă în parte. Cei 

care se dau mari credincioşi şi învârt toată ziua Biblia în mână, cunosc foarte bine acest lucru.  

Apropo, pe unii se vede cu ochiul liber. Chiar nu v-aţi prins? Urmează, poate a fost doar un 

avertisment. 

f) Faptul că în prezent şi mai ales în  luna martie 2018,  se va vedea care este dezastrul lăsat de 

insecticidele şi fungicidele prezente, în special la rapiță şi floarea-soarelui. Va necesita  să luaţi o decizie 

corectă însă, bineînţeles, dacă mulţi din dvs veţi mai avea cu ce să vă deplasaţi în pastoral.  

4. Despre cooperative-avantaje şi dezavantaje 

România este una din ţările care, după aşa-zisa revoluţie, au distrus în primul rând cooperativele 

agricole de producţie, ISCIP-urile, IAS-urile şi alte forme de asociere din domeniul agricol, meşteşugăresc 

etc.  

Prin anii `92,  am fost vizitat de un om foarte drag care a fost,  printre altele şeful serviciului pescuit 

oceanic din marele minister al Agriculturii.  

Deoarece s-a apreciat la timpul respectiv că nu deţine garanţie moral-politică pentru ocuparea 

funcţiei de director la colosul care a fost Flota de Pescuit Oceanic, unde am lucrat 18-19 ani, el find de 

origine germană, a emigrat în anii `76 în Germania, unde avea rude, deşi născut/crescut în România. A fost 

o mare capacitate şi un om cu totul deosebit.  

Când a revenit în ţară, într-o discuţie pe care am avut-o cu acesta (Dumnezeu să-l odihnească) mi-a 

spus (atenţie, era 1991 sau 1992): Sandule, dacă vreţi să faceţi ceva,  treceţi imediat la construirea de 

autostrăzi şi de asemeni nu dărâmaţi nimic.  

Reparaţi-vă şi modernizaţi căile ferate,  altfel în continuare veţi fi handicapaţi, încă mulţi ani 

de acum înainte.  

Apropo, RFG-ul a investit doar in modernizarea căilor ferate din fosta RDG, 125 miliarde DM, 

echivalent acum cu 400 miliarde Eur. 

Sper că acum înţelegeţi toţi,  de ce  omul  a avut dreptate şi că exact tot ce a zis trebuia făcut, dar  nu  

s-a făcut nimic. Din contră, s-au dărâmat, că aşa au vrut “marii cooperatori”, îndrumaţi de cei care nu  au 

vrut să se dea la o parte şi au dărâmat tot ce a reprezentat o cooperativă. Si-au luat plugul şi vacile acasă, au 

demolat staţiile de irigaţii. Au furat conductele de aluminiu, le-au topit. Combinatele din industria 

alimentară, care costaseră o groază de bani, au fost demolate cu ajutorul celor veniţi de afară etc, etc.  
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Am putut vedea la un moment-dat prin Gorj,  ce rămăsese din asemenea combinate şi cât de deştepţi 

au fost cei care au folosit, inclusiv  instalaţii moderne de tăiere cu plasmă, vânzând fierul vechi ca deşeu,  

către  marile ţări în curs de industrializare şi aici vorbesc de vapoare la 15-25.000 tone fiecare. Doar aşa s-a 

vrut, statul să nu câştige mai nimic, iar noi, proştii care ne-am păcălit şi am pornit o afacere, să fim puşi să 

plătim ce au furat alţii şi vorbesc de cantităţi de sute de mii de tone de aşa-zis fier vechi, care nu au 

intrat în vistieria statului. 

Spre exemplu: o navă de pescuit oceanic avea 1.500 tone, masă proprie cu sute de  electromotoare, 

1-2 motoare principale, 4 motoare auxiliare, compresoare frig, aluminiu grupa mare, fabrica de făină, ulei 

peşte, tablouri electrice de top etc, etc. 

Realizaţi cât inox, aluminiu, cablaje etc, etc, se puteau recupera şi cât costau vorbind doar de 

neferoase. 

Îşi opriseră însă, într-un fost IAS sau IRTA tot ce era de inox, bronz, cupru. Ei practic tăiaseră 

combinatele, vânduseră fierul afară, nu exact ce era mai scump şi cu păstrare îndelungată, indiferent de 

condiţiile de mediu. Printre acele “nimicuri”: conducte şi ţevi de la 5 mm până la  cele de  dimensiunea la 

care  care un om putea să le străbată în interior şi în picioare. Nu mai spun de bazine de la 1-50 tone, pompe, 

vane, centralele de comandă ale combinatelor etc şi dacă statul, prin ministerele abilitate, respectiv 

“guşterii” rămaşi la comandă, poate luaseră pe un asemenea combinat 300.000 de dolari, pot să vă spun că 

numai pe o asemenea centrală (caz prezentat şi la TV) s-au luat 25 -40 milioane dolari, ceea ce spune totul.  

Alo, Ministerul Mediului, voi aţi aprobat sau propus măsuri? 

Pentru a nu prelungi această derulare a dezastrului în timp, fiind în situaţia în care sunt la ora actuală, 

în luna septembrie 2017, am considerat că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema plăţilor restante 

şi a merge mai departe, ar fi fost înfiinţarea unei cooperative, cu toţi cei neplătiţi şi chiar apicultori care nu 

au probleme cu noi, cooperativă care să preia toate operaţiunile legate de achiziţie, analiză, valorificare la 

export, mai puţin procesarea propriu-zisă executată de societatea noastră, deoarece credem că, suntem de 

top Nr. 1, în ţară. 

Cu banii de la procesare, noi le-am fi achitat sumele restante. Nu au înţeles însă. 

Am propus deci apicultorilor în cauză ca, la terminarea perioadei de retur a creditului, cooperativa să 

preia liber de orice plată tot patrimoniul societăţii. GRATIS. 

Metoda în sine ar fi permis pe de o parte, plata integrală a datoriilor la apicultori în cca 2-3 ani şi pe 

de altă parte lichidarea creditului bancar.  

Personal, având o vârstă înaintată, de comun acord cu familia mea, atât timp cât tot ce am construit 

în cei 25 de ani de muncă, s-a făcut cu ajutorul dvs, apreciasem că vă aparţine deoarece, gol am venit, gol 

plec. Cu regret,  nu am primit din cele cca 200 de scrisori, nici măcar o confirmare că ar fi dorit cineva, 

inclusiv să vină (organizasem o întâlnire) să discutăm această propunere.  
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Înţeleg că noţiunea de cooperativă, cei necăjiţi  nu pot să o  digere, vorbind de “capitalism”, dar ne 

mâncăm unul pe altul.  Câştigă doar cei veniţi de afară, cu un pumn de mărunţiş  sau cu nimic, doar cu 

vorbe si experienţă, iar la ei cooperativele sunt peste tot. 

Noi încet şi sigur vom dispărea pentru că aşa se vrea, mai ales că cei care se dau deştepţi,  nu înţeleg 

procedeul propus şi că este ceva unic.  Îmi pare sincer rău că, nu aţi înţeles, deci unii demonstrează  că 

sunt şi paraleli cu realitatea.  

Nu aşa-zisele asociaţii, sindicate sau cum se mai numesc noile forme în care activaţi,  care 

funcţionează sau nu, dar unde există numai devoratori de bani, va asigura cele necesare. Voi, apicultorii, 

faceţi  parte dintr-o castă (categorie de oameni) foarte bănuitori şi dvs în mod special consideraţi că, cei 

care vând mai departe mierea,  câştigă aşa mult, încât nu au ce face cu banii. Tocmai pe acest motiv, era  

bine  să faceţi parte dintr-o cooperativă,  după modelul american, francez, olandez, austriac etc etc, şi 

unde se ştie de ultimul om, absolut toate costurile şi profiturile. Cei care conduc sunt doar salariaţi, nu au 

salarii nesimţite,  cum se întâmplă la noi în diferite domenii. Cei care câştigă nesimţit în miere sunt cei 

care vând moarte, nu miere adevărată.  

Doar acolo vă place să mergeţi şi să vedeţi realitatea, crudă şi adevărată.  

În momentul în care apicultorii ar primi şi un număr de acţiuni din firma existentă, bineînţeles că atât 

timp cât va exista cooperativa, la sfârşit de an, în afară de drepturi vor primi inclusiv dividende etc.  

Aceste dividende ar permite,  în funcţie de numărul acţiunilor,  măcar plata impozitelor, taxelor, 

serviciilor şi ar fi ceva foarte bun. Era necesar să vă gândiţi, nu să emiteţi pe la colţuri (o parte din dvs) ce 

emiteţi. 

 

5. Cine să fie admis în piaţa pentru anul următor 

Produsele stupului se vând, începând de la marginea drumului, târguri, pieţe, magazine de la sate, 

cluburi şi discoteci, magazine pentru VIP-uri, supermarketuri etc.  

 Raportat la ce există acum în piaţă, consider că statul ar trebui să ia o măsură radicală, astfel: apicultorii, 

procesatorii, respectiv samsarii găsiţi cu produse falsificate neconforme cu legislația în domeniu 

atât internă cât şi europeană,  să li se confişte marfa, să fie daţi afară din magazine şi să nu aibă voie 

atât ei, cât şi neamul lor, să vândă în continuare asemenea produse,  care se constituie în topul celor ce 

pot produce boală, afecţiuni ireversibile, moarte etc.   

 După modelul practicat spre exemplu de Turcia,  să se interzică cu desăvârşire importul de miere din 

orice țară, mai ales dacă se va găsi că, originea reală a fost omisă,nedeclarată corect, dacă este falsificată, 

are antibiotice etc.  

Măcar atât să beneficieze acest popor chinuit,  să aibă dreptul la consumul  unui produs care,   din 

cele mai vechi s-a constituit sursă de venit la extern şi foarte important, mai ales vorbind şi despre ceara 

de albine.  
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Aici,  la un control atent, şi mă refer  la aşa-zişii procesatori de ceară, 97% din cei care produc ce 

produc, ar trebui daţi afară din piaţă. Am spus 97%, considerând că,  sunt 100 procesatori în domeniul 

fagurilor pentru albine şi personal, după 40 de ani de apicultura, cunosc doar 2-3 operatori  şi ştiu că sunt 

corecţi, mai ales că produc şi faguri Bio. În rest, ar trebui aplicată o singură măsură: Desfiinţarea şi 

amenzi foarte mari sau, chiar penalul. 

 

6. Implicaţii externe prin vânzarea unor produse necontrolate suficient  

Pentru perioada 2005-2015, am putut vedea,  dintr-un studiu al unor date statistice oferite de INS  că,  

sosesc cantităţi din ce în ce mai importante de miere proastă  şi  îţi pui o întrebare firească:  

 Dacă într-adevăr este permis să vinzi sub lozinca UE- non UE,şi cum vinzi? La alte tări din UE se 

spune concret, de unde provine mierea.  

 De ce nu se controlează ce conţine cu adevărat şi de unde vine mierea sau pseudo-mierea care se 

amestecă cu cea românească, dar  se obţin profituri într-adevăr frumuşele,  mai ales acolo unde 

există şi antibiotice, falsificare şi/sau insecticide, fungicide etc.  

Dacă la cele de mai sus, se mai adaugă şi ceva fermentaţie (HMF) şi alte asememenea cocomârle, 

tabloul este complet.  

Am transmis acest lucru inclusiv factorilor decizionali, care ar trebui să se preocupe de această 

problemă: în special vorbind de supermarketuri sau magazine de promiscuitate, care acceptă comercializarea 

de produse falsificate, mai ales în cazul mierii, cu posibilităţi de îmbolnăvire a consumatorului. Să li se 

aplice cele mai mari amenzi posibile şi  confiscarea produselor aflate în magazine şi în depozite de 

aprovizionare şi unde există obligaţia expresă statuată prin decrete şi legislaţie europeană,  să verifice ce 

vând, şi pe cheltuiala lor, nu a bugetarilor, model SUA 

Ce vindem noi, rog priviţi ce spune un beneficiar din Nord America (anexa 6). Credem că este 

sugestiv.    

Apropo, provincia: Se poartă loca americană şi oxiteramicina, inclusiv la polen. Mulţi se întreabă 

de ce. Dau consultaţii însă, vă rog la rândul meu: puţin respect sau vreţi cu adevarat să demonstrez,  ce 

nu mai trebuie demonstrat.  

Dvs, dragi apicultori sper să înţelegeţi ce vreau să vă spun.  

7. Despre mierea declarată Bio polifloră 

Revin la această problemă întrucât în acest an, pe fondul unei producţii catastrofal de mici la salcâm 

şi tei, mierea polifloră, în fapt miere de floarea-soarelui, a facilitat  cantităţi importante,  altfel cred că,  

50%  din apicultori s-ar fi lăsat de apicultura. Nu este prea târziu ca domnii guvernanţi,  printr-un decret 

sau ordin ministerial să procedeze la obligarea fermierilor ca din 2018, 15% din suprafaţele deţinute să 

fie cultivate cu plante tehnice de genul: lucernă, sparcetă, coriandru, facelia, fenicul, lavandă etc. şi care  
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ar suplini necesarul de zone pentru pastoral,  unde să se poată deplasa apicultorii. Consider că este o minimă 

recunoaştere a incapacităţii celor care ne conduc şi pe care îi preocupă doar producţii cât de mari, indiferent 

ce tratamente aplică, de parcă nu am trăi în Europa,  ci am habita în cele mai sărace zone ale lumii. 

Măsura ar contribui şi la dezvoltarea şeptelului.  

Voi cei care citiţi acest material, este cazul să vă treziţi, să compensaţi pagubele pe care le 

aduceţi apicultorilor,  acestor dezrădăcinaţi de la o sursă de trai,  care se chinuie plecaţi de acasă din 

aprilie până în septembrie, sunt nevoiţi să locuiască în condiţii precare, să mănânce ce pot, să suporte 

călduri infernale, lipsa de apă dar în plus comportarea total năroadă a unor fermieri şi însăşi a populaţiilor 

unor comune,  în special din Dobrogea,  unde pur şi simplu,  oameni sfătuiţi prost datorită anumitor interese, 

să facă ameninţări de genul:  Pleacă că îţi dau foc, te răstorn cu pavilion cu tot etc şi într-o noapte să 

faci 2-3 mutări a stupilor. 

De ce aşa ceva? Pentru că cei din pomicultură, îşi permit să facă tratamente total interzise, chipurile 

că scapă de la îngheţ floarea de cais sau de piersic sau aplică tratatmente care se regăsesc în spitalele 

pline cu copii având cancer, ciroza, dereglări ale secreţiei de insulină şi alte boli pe care nu le întâlneşti nici 

în zone africane. Deci, aceşti aşa-zişi fermieri, chiar dacă au tractoare, combine şi alte asemenea 

mecanisme ultra-performante, administrând suprafeţe de la 300-2000 ha, să fie obligaţi să ajute apicultura, 

nu să o distrugă. Ajutaţi inclusiv zootehnia, nu fermierii din afară. 

Dacă discutăm şi despre ce se întâmplă cu exact regina, mama albinelor şi care este sterilizată de la  

insecticide care se transmit inclusiv la om,  pe calea cereale floarea-soarelui –ulei, hrana păsărilor (carne, 

ouă) carnea animalelor mari (şi lapte, brânză,) tabloul este complet.  

Sperăm ca şi la acest capitol apicultorii,  dar şi cei care vor ajunge să citească acest material,  să tragă 

concluziile  necesare.  

Eu închei acest capitol astfel: Dragi apicultori, acesta este protestul real pe care trebuie să-l 

faceţi la nivel corespunzător, disciplinat, fără violenţe, dar să obţineţi până la cel târziu 15 februarie, 

singurele drepturi care vi se pot acorda în următorii 5 ani atât timp cât,  la masa bogaţilor s-a hotărât că 

apicultura nu contează, dar toţi aceşti bogaţi mănâncă miere, exportă miere şi păţesc ce păţesc, dar îi doare 

undeva dacă, yacht-urile plutesc fără probleme.  

8. Despre sirop, Apiinvert, Apifonda etc 

 Aşa cum v-am spus, sunt apicultor din 1975, deci 42 de ani.  

Niciodată nu o să spun că,  nu am folosit sirop sau zahăr. Am moştenit acest lucru de la socrul meu,  

care era apicultor şi în fiecare an primea de la ACA, al cărui membru am fost şi eu până în 2014, 1-2 săcuţi 

de zahăr în care se regăsea şi un plic de drojdie de bere şi altele care,  se recomandau de înaintaşii noştri 

din  apicultură.  
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Prin anii `75-80, făceam inclusiv tratamente masive cu antibiotice, în special când ne întorceam de la 

salcâm, mai ales din zone aglomerate, unde veneau şi stupi netrataţi şi te pricopseai cu păduchi,  loca şi alte 

asemenea nebunii. Era procedeul folosit în toată apicultura mondială, poate şi astăzi?? 

Acum, însă normal că, se continua folosirea siropului, mai ales în extra-sezon, pentru demararea 

pontei şi posibilitatea  albinelor să alerge după polen, dar despre antibiotice, nu poate fi vorba.  Doar focul 

rezolvă LOCA, nu antibioticul, să reţineţi foarte bine.  

Nu înseamnă însă ca şi la noi,  să folosim acest sirop în mod haotic,  sau din surse nesigure.  

Nu insist însă,  din cele prezentate de un important disttribuitor de mărfuri alimentare pentru export, 

rezultă că,  este în curs de declanşare un mare proces legat tocmai de zahăr şi sursa de unde a fost adus, idem 

sirop etc, etc şi se pare că arestările în unele ţări din Europa şi nu numai, au început.  Aude cine 

trebuie, sper?! 

Nicăieri în lume, nu se pune problema ca în extra-sezon sau în lipsa de cules să nu fi nevoit să 

foloseşti pentru hrănire din necesitate, un sirop, însă din surse sigure. Aici trebuie discutat în primul rând 

despre calitatea siropului cât şi a zahărului. Personal, în timpul facultăţii,  am avut un coleg şi prieten bun  

despre care,  din 1965 şi până acum 4-5 ani, nu am  ştiut prea multe despre el. Ştiam doar că este director la 

o fabrică de zahăr. La un moment-dat, acesta, atenţie la funcţia pe care o avea, a cerut unui magazioner să-

i factureze 2-3 saci de zahăr pentru hrănirea celor 70 familii de albine pe care le avea într-o zonă montană. A 

aplicat o hrănire şi când s-a întors peste 3-4 zile să o facă pe a doua, a constatat cu surprindere că erau în 

jurul stupinei pete de toate culorile şi stupina la pământ.  

Motivaţie: zahărul păstrat incorect, dar şi siropul nefabricat corect, poate intra foarte rapid în 

fermentaţie şi se dezvoltă o bacterie foarte nocivă pentru organismul uman, dar mai ales pentru mică 

insectă. Ştiaţi?! 

Vă spun toate acestea pentru că am  constatat că încă se merge pe formula zahărului,  fără a se 

verifica în prealabil dacă zahărul respectiv corespunde pentru tratarea albinei şi un cumva chiar acesta este 

fabricat din ceva necorespunzător. 

Dacă trec şi la problema turtelor, mai ales fabricate de alţi “specialişti” în domeniu şi care folosesc 

aşa –zisa drojdie inactivată şi alte cocomârle, vă miraţi cum, cu un  asemenea tratament, se ajunge la 

distrugerea albinelor în perioada ianuarie-martie,  cât încă sunt în ghem. 

Un producător extern, mi-a propus de exemplu să cumpăr o pastă care conţine  sirop de  

glucoză/fructoză, dextroză solidă, zahăr, hidrolizat de drojdii de bere, propilenglycol, vitamine, 

polyvitamine etc, etc.  

Eu nu spun că acest produs nu  ar fi bun, însă rog să aveţi în vedere că firma care propune acest 

produs nu ţine cont de un lucru important şi anume:  este bun doar pentru albinele cantonate în zonele 

calde, nu pentru zona temperată cu iernile foarte grele din România şi urmările se subînţeleg.  
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În concluzie, aveţi grijă ce cumpăraţi, cum şi când administraţi şi cel mai important, niciodată să nu 

faceţi extracţii sau să predaţi mierea din cuiburi chiar în cazul hrănirilor de necesitate, dar mai ales atunci 

când treceţi de la 200 grame aplicată la 2 zile, la hrăniri după metoda actualelor hrănitoare din plastic, 

capacitate 1-2 kg şi unde nu mai umbli în familii, ci doar aplici kilogramele, acolo unde vezi că hrănitorul 

este golit şi apoi ai pretenţii că,  ai predat salcâm sau alt sortiment de miere şi te bucuri când primeşti 

banii. I-aţi văzut şi pe MODERNIŞTI, folosesc computere. 

Repet, ca să se înţeleagă pentru unii, care poate nu au înţeles. În 2015, marea problemă pe care am 

avut-o a fost din păcate necesitatea depistării şi eliminării celor care care aveau mierea falsificată,  cu 

antibiotice şi acest lucru, inclusiv la mierea Bio şi am fost nevoit să întorc mierea din 2015, tocmai în 

2016. CE ZIC OARE LABORATOARELE EXTERNE?? Că vreau să-i înşel eu, nu că aceasta este 

situaţia. Sunt deci trecut la suspecţi. 

9. Tratamente ale albinelor 

Nu vrem să intrăm prea în amănunt însă, foarte mare atenţie: Unii fac anumite tratamente chiar şi 

la Bio, dar folosind metoda cu fitilele aprinse sau,  cu aparat prin injecţia insecticidului sub formă de fum. 

Ei cred că sunt infailibili şi nu îşi dau seama ce produc asemenea tratamente  şi care se pot regăsi la mierea 

Bio. 

Stimaţi apicultori,  nu vreau să vă detaliez însă, dumneavoastră este bine, din când în când să vă 

priviţi stupii şi veţi înţelege ce am vrut să vă spun. Sper sincer că aţi înţeles. 

Legat strict de apicultura Bio, verificaţi foarte atent ce cumpăraţi în domeniul tratamentelor la 

stupinele Bio.  Între 2012-2015,  de la 350 de familii, am ajuns la vreo 70, pentru că am tratat cu un 

insecticid adus în România de o firmă din Cluj, în fapt din cauza dozajului necorespunzător devenind 

un killer pentru albine. Era bineînţeles recomandat pentru Bio.  

O să întrebaţi de ce mi-au trebuit 3 ani ca să observ. Pentru că am făcut  2 ani tratamentul în toamna 

şi nu am ştiut de ce am asemenea pierderi, nemaifiind puiet.  În al treilea an,  am făcut tratamentul la 

salcâm şi  abia atunci mi-am dat seama. Pe rame, în jurul locului  unde s-a aplicat tratamentul, în semicerc,  

a fost  omorât tot ce înseamnă puiet şi albină tânără. Ţin să menţionez că, am făcut reclamaţia cuvenită dar,   

corb la corb nu-şi scoate ochii. Aşa şi fabricantul nu a înţeles să mă despăgubească,  măcar  cu valoarea 

albinelor pierdute. Nu mai spun de cantităţile de miere din acel interval,  iar ce este cel mai interesant este 

că, însăşi organul de control nu m-a ajutat în acest sens. “Medicamentul”, concret “killerul”, încă se 

aduce în ţară. 

Ordinul a fost clar: Terminaţi-l pe acesta, deci m-am autosuspendat de la Bio. 

Atenţie, a fost a doua oară când m-am autosuspendat de la apicultura Bio. În acest an am cumpărat 

de la un apicultor vestit din Tulcea 60 de familii, însă pe societate, nu persoană fizică. V-am prezentat mai 

sus,  ce am păţit şi în acest an. Mai păstrez  şi acum o mostră din rama  cu puietul şi cum arăta în 

2015, după aplicarea tratamentului. Pur şi simplu când am văzut dezastrul, mi-a venit să plâng.  
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Câţi aţi păţit ceva asemănător şi acum număraţi doar lăzi goale?? 

În concluzie, grijă mare la ce cumpăraţi şi cu ce trataţi. 
 
 În loc de încheiere:  

Sper sincer că nu v-a suparat materialul prezentat, însă am considerat că apicultorul trebuie să 

cunoască o realitate cruntă, dar adevarată. În 25 de ani de când mă ocup de procesare, am căutat să fac tot 

ce este posibil pentru ca apicultorii să primească ca drepturi un preţ cât mai bun.  

Este însă un adevăr, nu poţi lucra în acest segment în condiţia în care nu ai un cheag de cel puţin 3-4 

milioane Eur. Tata, mama şi unchii, mătuşile etc, nu am avut de unde. 

Personal, nu am avut, nu am,  şi acum la acest moment, cred că singura soluţie,  atât timp cât 

apicultorii la care m-am adresat, nu au înţeles mesajul,  este să vând firma şi să mă achit în primul rând 

de dvs. Sunt multe încercări, sunt mulţi interesaţi, să vedem ce o sa iasă. Deocamdată, nu pot menţiona 

mai multe.  

În situaţia în care se rezolvă această problemă şi o voi anunţa operativ, însăşi prin faptul că am în 

vedere achitarea datoriilor către apicultori, automat se va şti că, deşi cu întârziere, respect contractul,  

înţelegerile  avute şi va ramane de stabilt, cu cine veţi lucra în continuare.  

Dacă aşa cum aţi văzut, s-a avut grija să mi se ia banca de date până la nivel de număr de telefon, 

adresă, cantităţi realizate anual de fiecare etc, şi pentru toată ţara, în condiţia în care s-a apelat/apreciat o 

presupusă mârşăvie conform DNA Constanţa (Anexă), imi dau  seama că, unii apicultori, poate jenaţi 

că au lucrat sau lucrează cu alţii, nu se vor întoarce către noi.  

Pot sa vă spun doar atat deocamdată: 

Atât la intern dar mai ales la export există un mare interes pentru mierea adevarată. Lucrez cu 

încă o firmă cu care mă înţeleg foarte bine şi care are un avantaj  pe care toţi ceilalţi nu îl au, şi 

anume: acela de a face miere bună, la Bio, atenţie, dar şi Premium. 

Acum când, din anul 2018 (şi acest lucru luaţi-l ca pe un semnal de alarmă) vor intra pe piaţă ţările 

menţionate mai sus, este bine să aveţi în vedere o cădere masivă a preţului la mierea care nu este declarată 

corect şi în special când vorbim despre mierea monofloră.  

Din păcate, vă sugerez să aveţi în vedere,  că mulţi din cei care spun că sunt procesatori, au un 

dezavantaj faţă de societatea noastră de care nu ţin cont şi nu au ţinut niciodată. O sa-şi dea seama cu toţii 

când va veni momentul. Măcar acum în ceasul al 13-lea, nu mai vreau să le dau sfaturi bune şi am 

hotărât clar că, mai departe de nivelul biroului nu mai intră nimeni în societate, atât timp cât mai exist şi 

ştiu bine de ce spun aşa ceva.  

In concluzie,  stimaţi apicultori, mă adresez dvs, câţi mai aveţi stupi:  Din martie 2018 este bine să 

vă orientaţi ce vreţi să faceţi în continuare, respectiv apicultura staţionară/pastorală  şi unde, respectiv veţi 

merge. 
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În rest, vă doresc personal la toţi numai bine şi sper să trec şi acest hop,  să mă achit de oameni şi 

vom vedea în continuare ce vom face. Nu pot încheia de asemeni, fără să vă transmit un mesaj foarte clar 

astfel: 

I. V-am prezentat mai sus ce trebuie făcut pentru lichidarea stării de fapt sau îmbunătăţirea acesteia 
până la 15 februarie 2018.  Nu aş dori ca cineva, să  creadă soluţia propusă drept un semnal de 
revoltă. Guvernanţii trebuie să înţeleagă că, nu batându-şi joc de oameni rezolvă ceva,  ci din contră. 
În situaţia în care România va fi găsită cu ceva, aceasta ar fi picătura care va umple paharul şi 
dvs veţi pierde locul de muncă, bun sau rău, dar care permite un trai decent, când se vrea.  

II. Uitaţi de antibiotice, de sirop şi de alte asemenea nenorociri cu excepţia cazului privind hrănirile de 
necesitate şi cum se execută. Nu confundaţi stimularea cu falsificarea. În primul rând pentru că se 
descoperă, şi în al doilea  rând pentru că favorizaţi îmbolnăvirea şi chiar distrugerea unor vieţi. Chiar 
credeţi că păcăliţi pe cineva? Cei care vor să termine această metodă, o pot face imediat. Au interese 
dar nu o fac.  

Favorizaţi însă pe cei care vând ce vând şi tocmai din cauza asta, preţul adevarat pe care trebuie să-l 
primiţi, nu îl veţi primi niciodată, se va prefera să se aducă mierea din lumea largă. 

Cei care mai au încă materialul cu cooperativa, ar trebui să mai citească încă o dată şi să vadă că, în 
niciun articol sau frază emisă în acel material, nu a fost vorba să nu mă achit de oameni. Acum poate este 
prea târziu, sunt pe rol investitori străini interesaţi să cumpere şi vom vedea ce se va întâmpla la anul, când 
sperăm să ne achităm integral faţă de dvs şi după aceea să decideţi ce vreţi să faceţi în continuare.  

Notă: Colaborăm numai cu PROECOLOG, GORJ unde d-nul ing. Iulian Pavel este de asemeni 
interesat să producă miere de foarte bună calitate, a demonstrat-o, el insuşi deţinând o stupină de 500 familii 
reale. Este foarte important, aprecieri la nivel mondial. 

Apropo: nu face pastoral la rapiţă şi floarea-soarelui, deci se poate. 

Atenţie, o părere: 25 kg floarea-soarelui/familie/an x 8,5 lei/kg= 212,5 lei=45,9 Eu/fam/an, sau 

       15 kg polifloră premium x 16 lei/kg = 240 lei= 51,8 Eu/fam/an 

dar nu neonicotinoide, fungicide, pesticide, locă, păduchi etc. 
Att: De văzut în supermarketuri cât costă poliflora „Lune De Miel”. Ia uitaţi-vă idem salcâmul de 

Ungaria. Deci, se poate.   
Materialul acesta, întrucât nu a fost tratat cum se cuvine încă din anul 2015-2016, legat în special 

de mizeria care se vinde prin magazine, a fost tradus în limba engleză şi transmis tuturor firmelor cu care am 
lucrat şi lucrăm, inclusiv la  forurile de nivel mondial.  

Oare ce ziceţi? Salcâmul de  Ungaria este mai bun ca al nostru? 
Eu personal nu mă pronunţ, însă este curioasă culoarea şi conţinutul de polen. Foarte curioasă. 
În concluzie, opriţi balul. Opriţi dezmăţul în domeniu, dacă vreţi să mai existe apicultură.  
Vă doresc familii sănătoase, multă miere dumneavoastră, familiei dumneavoastră, şi nu în ultimul 

rând, la micuţele albine, care nu sunt vinovate de ce se întâmplă. 
 

Doamne ajută, 

Apicultor Traian Dobre 
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CUM SE POATE DISTRUGE O FIRMĂ, 

IN FRUMOASA NOASTRĂ ȚARĂ 
  

MOTTO: mai ales ridicată din nimic și care nu a “reusit” să acceseze vreun 
 ajutor de la stat, fonduri europene  etc. 

 
 

DIN PĂCATE: 
Așa-zisa revoluție de la 1989, pe care am considerat-o aproape din start drept involuție  made 

în ―CLUB DE INTERESE”  a scos la iveală tot ce a fost mai putred și este într-o țară. 
          Unii zic că, este reminescența comunistă, alții că este de sorginte capitalistă.  
          Îmi permit să vă spun ceva: lăcomia, mizeria umană dar şi frica de moarte, de blestem, de 
răspundere a ta și a urmașilor tăi, este ceva care nu are răspuns sau, metode de aducere cu picioarele pe 
pământ. 

În fapt este puterea celor care au urmărit, așa cum face o hienă și au reușit să ne transforme, să ne 
mutileze, dar în primul rând să ajungem: un stat NON STAT. 

Din facultate mi-am cunoscut soția. Am știut cine a fost socrul meu și pe care l-am iubit, mai ceva ca 
pe tatăl meu care,  a dispărut într-un accident de muncă, când eram student în anul I. 

Noul tată, niciodată nu s-a plâns, nu mi-a povestit de ce a stat, pe unde a stat și ce a pățit pe acolo. 
Am aflat însă, prin rudele dânsului că a fost în detașamentul  col. Arsenescu, ce a activat prin zona 

C.L. Muşcel/Arges.  
Fusese plt. Jandarmi și am avut ocazia, la un moment dat, să văd cum l-au primit sătenii unde își 

făcuse serviciul. Am înțeles că era  iubit de populația unde dânsul fusese jandarm. Era un om cu un 
caracter de excepție, de aici şi toate motivele să fie respectat. 

Avea însă o meteahnă și pe care nu o ascundea față de noi. Adormea cu un  tranzistor pe piept, 
ascultând vocea Americii și România Liberă. Era un regalist convins și credea că, plecând comuniștii, totul 
se va schimba. 
         Cred  că, a luat multă bătaie și în special  cu varga la părțile moi de aceea, cu 3-4 ani înainte de a muri 
a început “blând” să-i tremure o mână, a 2-a, un picior, al 2-lea și cu 2-3 săptămâni înainte de moarte, 
inclusiv limba. Abia mai putea vorbi - Parkinson.  

         Cu o săptămână  înainte de a muri, l-am văzut și abia vorbind, printre lacrimi, pe  care nu le mai 
putea controla, a reușit să-mi spună: 
“Sandule, m-am înșelat tare mult”. 
“De ce , tată?”  l-am intrebat. 

Tot timpul i-am așteptat pe americani și am crezut că, totul se va schimba. Te rog să mă ierți și tu, și 
toți ai mei. Cei care au venit și cei care ne conduc de afară, o să desființeze România. O să vezi. A murit 
rapid. Greșeala pe care am făcut-o, de a porni o afacere și ce am îndurat și îndur, m-au convins că a 
avut dreptate. 

Am început cu această încălzire ușoară pentru că, prin natura meseriei, prin relațiile pe care le-am 
avut, atât anterior “involuției”, dar mai ales după, m-au convins că, totul ce este legat de noțiunea 
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ROMÂNIA interesează pentru jaf, îmbogățire rapidă, exploatarea și transformarea țării noastre, pe care o 
iubesc,  în ce s-a mai întâmplat cândva și în alte părți. 

Am activat mult timp în flota de pescuit oceanic și am avut ocazia să văd concret foarte multe și să 
aud foarte multe. Cu excepţia Asiei şi Americii de Sud, am fost peste tot. 

Am putut  să rămân afară de 3-4 ori, având contractul de muncă și un automobil oferit şi  adus la 
scara navei. Împrumut pe 25 de ani fără dobândă, casă cu chirie zero, pentru că, la fel ca și acum, cei 
interesați aveau și au nevoie de specialiști. Am preferat să rămân în țară și să trec prin multe necazuri, 
inclusiv învinuirea de sabotor al economiei naţionale. M-a apărat echipajul navei unde lucrasem. Totul 
fusese ceva specific, pentru cineva în situația politică a familiei mele. 

Acum sunt în situația în care nu am reușit încă să achităm o parte din apicultori. Exact însă cei pe 
care i-am ajutat ani în șir total dezinteresat, au fost primii care au lovit. Atenție: vorbesc de apicultori 
dar  și de așa-ziși “colegi”. Sunt apicultori ce au suferit şi suferă din cauza mea. Le mulţumesc şi îi rog să 
mă ierte. Voi face totul să mă achit integral. Am demonstrat-o parţial, atât timp cât de la  aproximativ 1.000 
oameni, mai sunt din perioada 2015/2016, numai cca 100. 

M-am apucat de apicultură prin anii 1975, deoarece am simțit că totul o ia razna. 
În acest sens, anterior cu 2-3 ani, plecând în curse pe ocean, am început să citesc, să studiez cât am 

putut de mult, despre această îndeletnicire. Primii stupi, de exemplu, i-am confecționat din scândurile de la 
lăzile de piese de schimb pe care le primeam, bineînțeles direct la navă, ca să am astfel timpul ocupat 
deoarece, din cauza dorului de țară, îți venea să mergi pe coama plafonului cabinii. 

AM GREŞIT, deschizând această afacere. 
         Astfel,   în 1992 am înființat, fără nici un ban, că aceasta era situaţia, o societate la Tulcea, având 
ca obiect de activitate apicultura și comercializarea produselor apicole. 
          In anul 2001 m-am mutat în Prahova, deoarece bătrânii erau pe ducă și unii, cărora le-am dat 
plăcinta pe tavă, coaptă, nu știau ce să facă, ca să plec. 
 S-au măcelărit între ei, de nu zici că ar fi ce sunt. Lăcomia este mare, mai ales dacă primeşti totul pe 
tavă, de-a gata. 
          Am venit în contact cu o altă  realitate, în special  sosit în Prahova. La  Tulcea, deși poate eram vreo 
12 minorități, inclusiv celebrii “ZAPLAVA”, o duceam foarte bine.   
MOTIVAȚIE: 
         Nu am înțeles inițial, desele controale din Prahova,  la care eram supus și toate fără excepție, soldate 
cu amenzi, popriri, interziceri, amenințări, taxe etc, etc. 
          Era doar încălzirea și care a durat cam 10 ani: amenzi, amenzi, amenzi. Nici un inspector nu 
pleca fără să fie motivat. Era și este după ei foarte normal SĂ-ȘI JUSTIFICE ―EFICIENŢA‖, deci 
oportunitatea de a rămâne ca bugetari, nu să pună osul la treabă. 

Interesant este, după cum se vede și din satelit că, pe marii evazioniști, bandiți, etc, etc, plus cei 
care nu au avut sau nu au profit și degeaba sunt în funcționare, nu le-a luat nimic sau nu-i controlează 
nimeni,  indiferent cine s-a  perindat pe la putere.  
 Voi distrugeti aceasta ţară pentru ca v-aţi transformat în slugi,  a celor care fac ce fac, dar nu 
înţelegeţi că ne scufundăm, încet dar sigur. 
          Prin anii 2004/2005, am trecut și prin umbra falimentului. Motivația, scăderea bruscă a prețului și un 
precontract, care m-a făcut să cumpăr o cantitate  de miere pe care ulterior, beneficiarul extern  a refuzat 
să o cumpere la prețul zilei, în cădere. Nu sunt oare cei din afară stăpânii noștri, dar majoritatea, oare ştiu 



21 
 

ce vreau să spun?! Eu, deşi i-am iertat pe acela, el însă demonstrează contrariul, deci teorema este 
demonstrată. Deocamdată, no comment, mai mult.  

Am trecut atunci prin 14 procese din care 2 penale, cu motivația să plătesc apicultorului prețul la care 
m-am angajat. Le-am pierdut pe toate, inclusiv acolo unde eu am vrut să-mi recuperez  pierderile. De ce, 
pentru că aveam profit, deci trebuia să fie mult, din care sa-şi ia toţi, cât mai mult, să aibă însă de unde 
raporta, că-s tari. 

Ca firmă însă, nu am câştigat nicio cauză. Nu este oare interesant, de asemeni? 
 Att: cine credeţi ca a ales varianta? Oare noi ortodocsii. Zău? 

Acum, după 2016, cei care au avut  PRICAZ   să mă execute si  au reușit să mă distrugă,  nu mai vin. 
Att: ce spune acum ANAF-ul când cer drepturi (se face, boierule, se poate, imediat)?  

Înainte mă executau tot imediat. POFTIȚI DRĂGĂLAŞILOR. Vă duc eu cu mașina și acasă. 
Ploconul vi-l pun direct în portbagaj. Trebuie să vă şi spăl mașina. Sărut-mâna. Vă iubesc. Să vă spăl şi 
chiloţii sau poate i-aţi uitat pe undeva??! 

Deci,  am reușit să plătesc sau să returez o parte din miere, dar mi-au trebuit 2-3 ani să ajung la 
numai 198.000 Eu datorie, la zi, pentru 2015/2016, dar sunt dator încă cu 100.000 Eu şi din 2017. 

TREBUIE MENȚIONAT: 
In anul 1995, lucrând cu firma Fileomera, am fost primii care am introdus în țară noțiunea de 

producție Bio și la pregătirea avută, inclusiv în domeniul în care lucrasem mult: (producție/CTC), normal că 
am înțeles și înțeleg și acum: Nu poți să-ți bați joc de consumatori, în special de copii și bătrâni. Acum 
rămân interzis ce văd şi în domeniul peştelui. 

Oare dvs apicultorii, înțelegeți ce vreau să vă comunic, deoarece ați pus botul  și ați acceptat 
multe, dar ați greșit și sunteți principalii vinovați, iar apicultura se prăbușește.  

Venit în Prahova, cred că am fost printre primii din țară care am înțeles că, nu poți face produse de 
calitate, fără să ai oameni pregătiți. 

Am organizat deci pe cheltuiala mea, un curs de pregătire, pentru meseria de apicultor și pot spune că 
a fost o reușită. 

Au venit însă fonduri “europene” care au fost la discreția doar a unora, care s-au constituit în experți 
ai domeniului. I-am cunoscut și îi cunosc pe mulți. Am semnalat și în celelalte scrisori, din anii precedenti 
pericolul, dar în zadar.  Ce a ieșit din mâinile lor?  Beneficiind de fonduri la discreție, cei plătiți (doar unii) 
au produs ce au produs, au fost taxați ulterior și acum suflă și în iaurt. V-aţi săturat oare de jupuit oamenii, 
MIELUŞEILOR care aprobaţi cum vreţi voi aceste  fonduri (ca exemplu): 
 În două comune prahovene, din 38 beneficiari de fonduri, 35 sunt în judecată să le retureze.  

Ruşine! 
În 2014, am vrut să construiesc un centru special, de pregătire în domeniu și am demarat construcția acestuia 
în comuna Vărbilău – Prahova, într-o zonă unde se găsesc de toate, pentru o exploatare în regim static. De 
ce să nu pregătim bine pe cei ce vor fonduri, ca să nu păţească ce păţesc foarte mulţi acum.  
 Comuna nu a reușit în 12 ani să se asigure apă curentă, că nu vrea județul să ridice  această zonă 
săracă  și multe locuri de muncă, mai ales în colectare și valorificare de fructe de pădure, turism etc, de ce nu 
în pregătirea de personal. De ce?  Ruşine, de 3 ori ruşine! 
 A fost o altă greșeală că am cheltuit o groază de bani pe ceva nefuncţional încă. Fără să am o 
datorie la bănci, am îndrăznit să cred că pot obține fonduri europene (50% din suma) și sfătuit de cei care se 
dădeau “doxă” in domeniu, am cumpărat terenul și am început construcția. 



22 
 

 Rezultat: o cheltuială de cca. 250.000 DM, fără final și fără să mi se aprobe proiectul şi doar taxe 
anuale colosale și apă nexam, zero, de 12 ani. Alo, judeţul Prahova, se aude?? 
          Culmea, inclusiv BT, eu având o situație financiară bună,  a refuzat în anul 2005-2006  să semneze o 
garanție bancară pe banii mei, nu pe ai lor. Râsul curcii și acum se bat în piept ce tari sunt, cei mai tari din 
țară. Personal gândesc altfel.  
          Da, erau tari prin front-office, unde aveau salariați excepționali. Dar nu ajută doar atât, mai ales când 
au fosile cu PROTECȚIE  ―The Big‖, în spate,  și paraleli ca în snoava: 

“Influența paralelismului liniilor de cale ferată asupra ciclului menstrual al găinii 
cantonierului.”  Oare persoana mai are aşa ceva?  

Am pierdut însă ocazia deoarece, nu am înțeles să cotizez cu 20-30% din valoarea contractului (cca. 
40-50.000 D.M). Reușisem să obțin 30 de avize din 31 necesare și pentru care,  6-7 luni  fusesem trecător 
prin firmă. Voiam deci să obțin acele fonduri, dar nu cedasem “la interval” sau,  cel care ocupa vremelnic 
funcţia, era un nimeni.  

Pe vremuri, deşi se spun acum multe, prin natura funcţiei de şef al aprovizionării unei flote, 
ajungeam până la cele mai mari nivele şi niciodată nimeni, nu mi-a cerut nimic, ca  acum sa iei fonduri 
cu  şpagă.  Frumos rău. 

În cazul proiectului meu, mai trebuia doar o singură semnătură, ultima,  la care  directorul cu pricina 
 mă intreabă: 

 ―Domnule Patron (cât îmi displace această titulatură,mai bine ar fi sunat cuvântul nr. 2, altfel, după 
litera P): 

Cum vei ridica stupii la etajele construcției? Răspuns: pe scară, în două sau patru  persoane (era 
vorba de cca. 72 stupi cu albine), ce trebuiau dispuși la 2 nivele, la balcoanele clădirii, cu mască şi costum 
de protecţie specific.  

Fugi, domnule, de aici.  Mă înveți pe mine. Am și eu 5 familii cu albine. Eu aveam atunci 350 și o 
experiență în spate de 20 de ani. Alte inepții, de îmi este rușine să le mai menționez. 

Am rămas cu o investiție, dar m-am încăpățânat să investesc în continuare. Au costat alți 200.000 Eu, 
plus cheltuielile curente și stă nefolosită. Nu pot să o vând cu 100.000 Eu și fără avizul creditorului care, 
la această valoare a  evaluat-o. Dacă m-a mâncat undeva, ca pe ZAMBILICA, acum fabric hârtii. 

După încă 4-5 încercări, din care ultima în 2013 (uitasem de aceasta), promisă de un parlamentar , 
ce dorea să pregătim serii de 100 fete în meseria de apicultor. Ce darnică doamna. Pu, Pu, să nu se 
deoache.  I-o fi ajutat pentru campania electorală.  

Fonduri deci nu am obținut, doar alte cheltuieli de  150 – 200 Keur și ipotecă la o bancă,   cu o 
expertiză făcută de un expert agreat, la doar 115.000 Eu.  Incredibil, dar adevărat. Nu mai spun aici de 
promisiunile unei doamne director de la BRD. COMĂ. 

Ca final la această situație: În peste 12 ani, primarul comunei Vărbilău – Prahova  deşi promitea de 
două ori pe an, nu a reușit să aducă apă și cine a venit pentru o cooperare în domeniu, s-a oprit. Fără apă, 
atât în industria alimentară cât și  în orice altceva ce  presupune obligatoriu consum de apă, este 
imposibil să faci ceva. Să o audă atât primarul, dar și consiliul județean Prahova, al celui mai industrializat 
județ al  țării, acum FOST, că aceștia sunt conducătorii locali, ce s-au perpetuat. Deci: 

O  investiție inutilă. Acesta a fost ajutorul statului, dar activând ca firmă, în 25 de ani am adus 
peste 150 milioane Euro, care au intrat bineînțeles în vistieria băncilor, nu a statului propriu-zis și care a 
continuat, prin tandem cu aceste bănci și alți asemenea “factori”, să jumulească prostovanul, pentru 
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curajul de a se menține în piață atât timp. Devenisem deranjant, pentru cei ce vând ce vând. Urmăriți 
continuarea. 

Ce se vrea acum?? Dvs ce credeţi? 
 

         Cele expuse fac parte din perioada de încălzire. 
 ÎNCEPE MECIUL. 
 
 SPEŢA I. Anul 2013: 4 luni control dispus de  către DNA Constanța. Presupuse afaceri necurate 
în jud. Constanța unde aveam doar 6 clienți (5 apicultori și o cooperativă). 
          Râsul ―cur-cu-beu‖ deoarece,  în restul țării aveam vreo 2.000 de clienți (apicultori). Oare de ce a 
fost acest control de 3-4 luni? Doar pentru 6 apicultori şi nu cred că pot fi asociat cu mânării, ce fac 
obiect de anchetă a DNA. 
          Deși am protestat la ANAF (care era mâna folosită de ―frumoșii‖ de la DNA) mi-au ridicat banca 
de date a societății, din toată țara, 2 volume cu date amănunțite, inclusiv “nr. purtat la pantofi”, 
aferenți anilor 2012 – 2013. Nu au vrut, timp de doi ani, nici măcar să-mi spună de ce mă controlează. 
Nu m-au chemat de asemeni, niciodată în 5 ani, la întrebări şi răspunsuri. 

Să vă fie rușine vouă care ați dispus așa ceva. Apropo: Când, prin anii 2014 îi spuneam “unui fost 
prieten” cele de mai sus, cu  “nonșalanță”, acesta mă întreabă: Dle. Dobre, vă dau și eu 5.000 Eu pentru 
cele 2 volume? Ce ziceți fraților? Acum aţi înţeles? 

Nici în ziua de astăzi,  după proteste nenumărate: răspunsul nu este cel normal. Sunt încă în 
urmărire penală. De ce oare? Pentru ce ? Etc? 

Ce faceţi băi deştepţilor cu un boşorog de 75 de ani? Vă trebuie “moca” şi firma??? Să vă fie 
ruşine vouă şi tot neamului vostru. 

Vă place zeilor? Suntem sclavi, nu???!! 
Deci: imediat după plecarea controlului ANAF, ordonat de către DNA Constanța, fără a se 

demonstra/incrimina cu ceva societatea, dar cu o tema excepțională, care a fost în concepția noastră, 
realul sens al controlului ―Preluarea băncii de date a societații” la nici o lună,  vine un nou control. 

 
SPEŢA II: Încălcarea regulamentului UE (baza de Vies) legat de livrarea de mărfuri unde, din 

anul 2008 operatorul (furnizorul) era obligat să verifice dacă destinatarul este plătitor de TVA. 
În cazul când acela, nu era plătitor în țara sa, OBLIGATORIU  furnizorul poate livra doar calculând 

și TVA. 
În cazul nostru, livrasem în 2008 un prim lot de 20 t, cercetasem baza VIES, totul ok însă, ―nu știm‖ 

nici astăzi de ce destinatarul apărea în baza ANAF, ca neplătitor în 2009. Chiar nu ştim, domnule 
OFIŢER, ce gând aveai şi ce căutai într-un asemenea serviciu. Ai demonstrat ce ştiai în domeniu, “nexam” 
şi mă mir: unde lucrezi tu, sunt oameni deştepti. Tu eşti,  sau erai totat paralel, SAU …?? 

Urmarea: Eram în 2014, s-a calculat și blocat prin scrisoare de garanție bancară, suma de 72.000 Eu 
ca obligații de plată, inclusiv penalități pe 5 ani, deși noi prezentasem munți de documente oficiale ale 
părții italiene și de unde rezultă cu totul altceva. CĂ ERAM LACRIMA CRISTI. 

Două procese, tracasare, legătura cu ambasada noastră în Italia, traduceri costisitoare, casă de 
avocatură italiană în București, alți parteneri externi etc, etc. 

Poziția ANAF neclintită ceea ce, raportat la cele prezentate de noi, era cu totul stranie. 
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Motivatie prezumtivă (am ajuns doar paranoic, aşa cel puţin cred că se gândeşte): intenția clară 
de a ne scoate din piață, la fel ca și primul control. Pe de altă parte, suspectăm interese oculte dar și 
nepregatire totală a persoanelor ce lucrau în domeniu, respectiv alte asemenea lucruri. De unde 
proveneau acei ―specialiști‖, de la taraba lui tanti Florica? 

La un moment dat, chiar directorul zonal ANAF – Prahova ne spune: Domnule Patron (iar necesita 
schimbarea numelui), dacă eu eram în locul inspectorilor, te executam pe loc (provenea din Ialomița, 
foarte interesant). A doua zi era el arestat dar meciul, blocarea sumei imense pentru noi, nervii și starea de 
sănătate,  continuau. 

Am fost nevoit să mă deplasez până şi  în Italia, la Guardia de Finanza, deși problema, dacă s-ar fi 
vrut, trebuia rezolvată de ANAF doar consultând baza de date în domeniu, cantonată la nivel UE, la 
Bruxelles. Era iulie 2015. Nu s-a făcut nimic și deci totul a fost premeditat. 

După un interogatoriu de câteva ore (atenţie: interogatoriu, nu discuţie amicală) cu mențiunea că nu 
doresc nici unui patron de firmă sau unei persoane, să știe ce simți când intri într-un sediu al acestui 
organism, ofițerul de investigație intreabă: 

D-le. Dobre, de ce ați venit la noi? Îi repet și dânsului care  îmi spune:  Din punct de vedere al 
procedurii, la firma dvs totul a fost ok. Firma noastră din Italia este plătitoare de TVA din 2008, marfa v-a 
fost plătită în avans, a intrat prin vama noastră cu feribotul via Grecia și a fost înregistrată. Drepturile 
stabilite conform normelor UE au fost plătite de beneficiar și au ajuns la organele statului român încă 
din anul 2010. De ce ați venit la noi? Întrebare pentru dvs, de la ANAF: chiar nici  acest lucru nu s-a știut 
doamnelor și domnilor, care citiți aceste rânduri. Ruşine să vă fie! Aţi auzit şi  dvs din Min. de Finanţe? De 
ce ţineţi asemenea specii? 

Concret deci: care este motivul pentru care, organul nostru fiscal nu a recunoscut acest lucru și mi-a 
blocat 72.000 Eu. Același ofițer  italian  deci îmi spune: 

Mergeți deci acasă, noi vom expedia pe canalele statuate, răspunsul nostru. 
Am suportat 2  procese, 2 ani de tracasare, iar  suma blocată reprezenta foarte mult pentru cine 

lucrează cinstit, nevânzând iluzii, boală și moarte populației. Personal m-am ales cu 3 internări, 2 
operații, implant de stend, ablație renală, tensiune și risc cardiac sever. Asta aţi vrut voi, cei prezentaţi 
mai sus? Sunt nevoit să vă menţionez ceva foarte important: o altă persoană, care a trecut prin ce am trecut 
personal, numai în ultimii 4 ani, era oale şi ulcele. Am fost însă marinar şi am trecut prin multe şi foarte 
grele. Altul era OUT. 

Dvs, care aţi procedat aşa, aveti copii/nepoţi, bolnavi? Mănâncă miere UE si non UE, că se poartă. 
De unde o cumpăraţi? Nu vă este frică de BUNUL DUMNEZEU? 

Sunt anunțat după 2 ani, de către ANAF Prahova că, primiseră cu 2 luni înainte, prin septembrie 
2015, răspunsul așteptat și  că suntem invitați la ANAF pentru o negociere, care nici măcar nu-și mai avea 
rostul. De ce s-a mai aşteptat încă 2 luni, să mă vadă mort totuşi?! 

Att: este o rușine, însă nici astăzi nu cunosc tot documentul transmis. Cred însă că, era de 
maniera: “Măi colegi” dragi, de ce vă bateți joc de firma aceasta,  sau este  ceva mai nasol la voi. Nu 
aveţi ce raporta, drept merite pentru prima de PORC. 

În 2 zile un ofițer de la garda financiară, încliftat în uniformă, s-a deplasat la agenția CEC Prahova, 
prin care imobilizasem acea sumă și a returat scrisoarea de garanție. 

Să vă mai spun ce a pățit o doamnă care, lucra acolo și era foarte bolnavă?  
Intrebare: de ce s-a procedat așa, dragi români??? Şi vreţi să ma pot achita de dvs. 
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Nici astăzi nu am primit celelalte drepturi, constând din cheltuieli cu deplasarea în Italia, munți de 
traduceri, cheltuieli cu boala și operațiile suferite, nemaivorbind de daune interese, pierdere valutară legată 
de dobândă, imposibilitatea cumpărării altor cel puțin 200 t miere, dar raportat pe timp de 2 ani, o pierdere 
de cel puțin 400 t, care este foarte mult pentru o societate. Cred că am pierdut în fapt peste 200.000 Eu, 
de boală nu mai spun.  

Atenție: totul în condiția când, un salariat ANAF, ce cunoștea situația prin care am trecut 2 ani, îmi 
spune în particular: penalul și cererea de daune ar fi de recomandat, pentru cei vinovați. 

Nu am făcut-o, pentru că sunt român și nu vreau ca cineva să sufere, pentru că a fost la mijloc 
respectarea unor ordine trasate, respectiv interese deasemeni oculte, cu destinația …………….. 

 
SPEŢA III: Scoaterea din piață a firmei noastre 

In anul 2016, luna iulie însă, tot prin mâna ANAF reprezentată de AFM (Administrația Fondului de 
Mediu) începe un nou control . ALTĂ  INDICAŢIE, NU?  

Motivație: Nerespectarea regimului ambalajelor, respectiv obligația respectării în fapt a unui traseu 
impus printr-o legislație foarte stranie, promovată în domeniul mediului în perioada 2002 – 2005, şi care le 
merge perfect să nenorocească sute de mii de firme. Astfel: 
 O firmă   aduce din import butoaie pentru miere deoarece, țara nu oferă ambalaje speciale în acest 
sens. Cost 27-30 Eu/buc sau, cca. 7,8 lei/kg de metal, doar nu mai avem industrie; 
 Se folosesc doar pe relația firmă – apicultori și retur însă, din cauza uzurii/regimului de 
manipulare, etc, nu mai pot fi folosite și pentru expedierea de marfă la extern; 
 Starea de uzură impune automat predarea butoaielor uzate la colectori autorizați și se primesc 
doar 0,7 lei/kg. Operatorul consideră că a procedat corect, doar nu era să le vândă la coloraţi. Au venit 
vreo 3-4, de cine trimişi oare şi docmai de prin Nordul Moldovei. 
 Nu plătește însă și  pe așa-zisul RECICLATOR cu 0,9 – 1,1 lei/kg, când reciclarea nu îl privește pe 
el personal(cel puţin aşa crede). Tot deținătorul trebuie să o plătească, după spusele acestui AFM, care 
numai după 4-5 ani  vine și te pune la o plată de 2 lei/kg (0,44 Eu/kg), deci aprox. 7,1 Eu/ambalaj,  sau 
25,4% din costul ambalajului, plus penalizări, etc, etc. La noi 259.000 lei. Tot să lucrez, nu? De ce nu vine 
annual? Nu se spune aşa: prevenţie şi control. Este scopul unei legi. Au respectat ceva ancestral sau şi-au 
tras 20-50% din sumele imputate. Este de verificat în instanţă sau chiar de către D.N.A. Nu-i aşa? 

De ce,  în condiția când funcționează un colector, un reciclator,  aprobaţi de  STAT, metalul pleacă la 
export mii de mii de tone și ca să fie și cu moț, însuși Min. Mediului “se pare‖ că plătește reciclatorului, 
alți bani. De ce se procedează așa și unde  se folosesc imensele sume  şi care iau alte căi? Unde ajung d-lor 
din justiţia Română? De ce nu verificaţi ultimii 27 de ani. O să aveţi mari surprize. 

Intrebare: de ce nu se spune direct, fără asemenea ocolișuri. Băi societate, cetățeanule sau ce 
Dumnezeu  ești:  

Dă-ne nouă tot metalul vechi rezultat, inclusiv şi dus la noi că, știm  noi  ce să  facem cu 
“micuţele” cantităţi.  Aşa au făcut şi colectorii care, oficiali ca oficiali dar, niciodată nu ne-au pus în gardă,  
însă ei au vândut aceste “drepturi” altor coioţi sau păcăliţi  ca şi noi. Dacă drepturile noastre au fost pur 
şi simplu vândute la paralel, celor care au dat mai mult, de ce nu se cercetează şi acest lucru, abia după 
aceea să se stabilească cine şi cum nu a respectat legea. Se aude, Ministerul de Finanţe şi chiar Justiţie? 
Chiar 2 lei/kg ca măsură administrativă sau coercitivă. Celorlalţi care au furat statul, ce le aplicaţi, fraţilor, 
pupături în faţa frontului 
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Colectorii însă,  îl vând deci unde îl vând și tu trebuie să dispari că nu ești “atent”. Ce te interesează 
că eu, minister al mediului patronez mizeria, boala și moartea în această țară. Nu înțelegi că-mi 
trebuiesc mulți, mulți bani pentru  buzunar, alegeri, reculegeri.  Zău: Doamne,  rău am ajuns. Cercetaţi şi 
începeţi cu puzderia de aşa-zişi copii dar care, în loc să fie în control, îi vezi de la prânz prin mall-uri, unde 
un ceai şi un suc costă modest cca 50 lei, cât câştigă un om/zi. 

De unde aveţi bani, copilaşi? De la mama şi de la tata, care v-a înşurubat pe voi în asemenea posturi 
călduţe. Vă dă şi camere de ―haşiş‖? 

NB: Am fost în toată lumea dar, nu am văzut bătaie de joc ca la noi, referitor la condiţiile de mediu. 
Eu am văzut ce era de văzut, dar cei care lucrează pe problemă şi se duc pe unde se duc, chiar nu au văzut 
nimic. Doar la  Moulin Rouje, Versace, Bijoux si Costa de Azur. Vai, tu! 

 
DECI: 

 Degeaba demonstrezi că ai predat unui agent comercial autorizat, să colecteze deșeuri de metal și 
ai primit doar 2,66 Eu/ambalaj, sentința este implacabilă. Pierzi,  deoarece acești samsari au nevoie de 
bani, să-și acopere urma, inclusiv  ce au dat şi  la alţii.   
 Organul de control este deci implacabil. Trece direct la executare și îți ia din cont, fără judecată, 
fără răspuns la proteste suma, în cazul nostru de 59.000 Eu și chiar în plus, prin blocarea conturilor 
deținute ca agent comercial în 2-3 bănci și inclusiv cu o serie de consecințe de neimaginat privind 
implicațiile financiare, suportate pe relația cu partenerii interni/externi, mai ales când ai trecut prin 2 
controale anterioare, începând cu anul 2013 iar banii nu sunt ai tăi. I-ai primit avans pentru cumpărare 
de marfă, din extern. 
Cazul continuă: 

1. Am primit deja la 20.11.2017 o nouă somație, pentru alte penalizări executorii, de 11.200 lei – 
anexă. Râsul curcii. Penalizări, începând cu 2007. Moartea râsului. 

Suntem în anul 2017, luna decembrie, deci suporți asemenea situații, ce conduc obligatoriu la stres, 
boală și automat la pierderi inerente, în final colapsul financiar al unei firme mici.  Să mai vorbim de 
calculele de 2 bani ale organelor de control, neverificate, şi acceptate de cei care trebuiau să le respingă. 
Poate nu este prea târziu. 
2. Pe  08.12, raspuns de la tribunalul Prahova: Recursul respins iar  banii  mi-au fost luaţi din 
cont.  Vă doare undeva, oare? Domnilor din justiţie. Despre plimbarea drepturilor noastre nimic? 

Câte mii de firme româneşti sunt în această situaţie şi sunt nevoite să reziste unor asemenea aberaţii, 
ce ţin de o minte bolnavă.Dacă s-ar fi investit cu adevărat în colectarea şi valorificarea mizeriei şi deşeurilor, 
România era alta de mult. Unde sunt deci miliardele care s-au furat astfel din economie, iar dezastrul 
ecologic, ne va termina ca oameni.  
 Nu se vede de pe Everest că, după mâncare, cea mai mare cheltuială a românilor sunt 
MEDICAMENTELE, unde este o altă bătaie de joc, la adresa românului. 
 

SPEŢA IV (capac la celelalte):  
Am lăsat la urmă comportarea băncilor și care exact în aceeași perioadă, ca la un ordin straniu 

venit de undeva, dar pe care noi îl percepem ca:  interes de aruncare din piață a firmei, deoarece în 
primul rând, nu cumpărăm, nu prelucrăm și mai ales nu valorificăm produse, ce nu fac parte din cele 
catalogate ca aliment – medicament.  În fapt ce se comercializa, sunt o adevărată catastrofă pentru 
consumatori, dacă conțin antibiotice, falsificare, insecticide/fungicide etc, respectiv nedeclarate sau declarate 
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neconform,  amestecul cu produse similare din țări, originea geografică,  unde noțiunea de calitate este ceva 
relativ sau etc, etc. 

Este de altfel explicația simplă pentru care, un asemenea agent comercial, procesator de alimente 
curate, nu este prezent în rețelele de magazine și supermarketuri din țară, dar exportă, fără refuzuri.   

O să vă prezint şi în acest domeniu ceva frumos, foarte frumos. Se pare că, oamenii de bine  au 
înţeles că, aşa ceva nu mai poate continua.  

Bineînţeles nu poți concura, un agent comercial şi care folosește asemenea metode. Acela vinde 
produse la preț  de dumping,  atentat direct la sănătatea populației și poate,  având  în spate imense 
fonduri, care îi permit să cumpere în paralel cu legislația țării. De unde le are oare ? Cine intreabă?  
Nimeni. Cine recuperează, ce recuperează?  NIMENI ȘI NIMIC. Totul se ia de la cel sărac, ce nu are 
mijloace şi nu ştiu să protesteze. 

Apropo, ce se ştie de mierea adusă din Cipru cu 0,16 Eu/kg, vreo 1.600 tone?? Din 2016 am 
semnalat-o  tuturor factorilor interesaţi. Ce s-a făcut  sau, au greşit fetele de la statistica STAT—ului? 
Evaziune fiscală: preţ real 2,5 Eur x 1700 = 4.250.000 Eur (Anexă). 

     Toate au loc în condiția când, autoritățile competente se fac că nu cunosc SPEȚA și la toate 
semnalizările, merg pe principiul “câinii latră, caravana trece”. 

     În 2015, având o experiență de 40 de ani în domeniul apiculturii și 23 de ani ca procesator, am marșat 
să cumpăr o cantitate mai mare de miere de salcâm de calitate excepțională, oferită de producția anului. 

     Am contractat deci un credit de 1.800 Keur, pentru cumpărarea de marfă şi să plătim deci apicultorii. 
O ştiaţi. fraţilor.  

     Pretul a scăzut însă  masiv (peste 30-40%) și ne-am văzut în postura de a ne bloca și a vinde cu o 
pierdere de 1,42 Eu/kg. Într-adevăr situaţia a fost forţată şi de cele găsite ca nereguli, situaţie care a blocat 
vânzarea: antibiotice, falsificare etc, chiar şi la Bio. 

Am cerut o reeșalonare a acestui credit pentru 5 ani, în condiția când,  dețineam un stoc de marfă de 
peste 5.200 Keur (în septembrie 2015), suficient să plătim creditul și apicultorii, din care cca 950 keur 
apicultorii.  

Deşi la masa tratativelor (tot septembrie 2015), s-a promis de către directorul regional al băncii că 
este de acord cu max. 48 de luni (4 ani), aşa cum de altfel ne prezentase şi BNR că ar fi intervenit în acest 
sens. Pe data de 24.12.2015,orele 18:00 s-a venit intempestiv, având pe  stoc 1.009 t miere, cu o valoare de 
4.700 Keur, să achităm creditul de 1.800 Keur în min. 7 (șapte) luni, în rate de 330 keur/lună, iar ulterior și 
creditul de 1.500 keur, în rate de 87 Keur/luna (1 Keur= 1.000 Eur). 

     Concret, nu se admitea nici măcar o abatere de 300 Eu/lună, caz în care am fi fost executați 
imediat. Acţiunea se numeşte Killer Bank sau cam aşa ceva. Ce să-i faci, băncile noastre, nu mai au 
specialişti adevăraţi din 2005-2006. 

Am fost nevoiți, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, să rambursăm cei 1.800 Keur, plus 
dobânzi și culmea s-a impus deci și rambursarea creditului de 1.500 Keur. Atenție, la nivelul anului 
2015/2016 luna iulie, nu aveam nici o abatere la acel credit, ceea ce deasemeni consider că a fost un 
abuz grosolan, dar în primul rând chiar,  o recomandare, terminaţi-l pe acesta, deja ne deranjează (se vedea 
din răspunsurile  BNR).  

Ne-am adresat într-adevăr  repetat Băncii Naţionale. Răspunsurile primite sunt edificatoare.  Banca 
Naţională nu joacă cu noi, ci cu băncile. Acolo se aplică protecţie, noi trebuie să murim. Ne-a şi spus:  Nu 
vă mai răspundem deci la implicarea într-un caz ce avea  o soluţionare (simplă),   nu au vrut să o 
aplice- ceva ce se constituie tot TEZAUR – vezi anexă. 
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De menționat: Prin contractul încheiat, garanția bancară, ce includea și stocul de marfă dar și alte 
active, inclusiv celebra clauză de fidejusiune, era de 250%, față de credit. Numai valoarea investițiilor, a 
dotărilor, ambalajelor, altor materii prime, parcului auto depășea 1.000 Keur. Să mai vorbim de marcă, 
brand, clienţi.  Am greşit (doar clienţii ne fuseseră sustraşi încă din 2013 de DNA Constanţa) deci ―banca‖ 
nu a vrut să considere şi valoarea brand-ului. Poate ştia deja că eram pe dric, în special d-ul consilier 
portavoce VASILESCU. 

Deși am explicat că, fără achitarea apicultorilor nu vom reuși să rezistăm , nici un argument nu a 
rezistat în fața hotărârii băncii de a ne executa, dar nici apicultorii în majoritate, nu au înțeles de asemeni, 
deci nu au vrut să ne ajute.  

În anul 2017, am reușit să găsim  şi un partener, cu care lucrăm din anul 2003 și care a fost dispus să 
înființeze o firmă cu sediul în România,  prin  care să cumpere cca. 2.000 t/an, noi urmând să primim 0,35 
Eu/kg pentru procesare.  Ne-ar fi asigurat posibilitatea să câștigăm  deci, aceste procese.  Automat o 
rambursare a creditului rămas neachitat, în cca. 5 ani, cu renunțarea totală la un eventual profit sau o 
pierdere mică, acceptabilă de orice bancă. 

BRD GSG aparent ne-a acordat o păsuire, în sensul că ne-a permis o reeșalonare parțială a creditului, 
cu rambursări de cca. 7.200 Eu/lună,  în ultimele 5-6 luni, dar partenerul neînțelegând că, fără achitarea 
apicultorilor, șansa de a reveni în piață este minoră, cât și probabilitatea de a cumpăra cu prețuri sub piață, 
i-a permis să poată cumpăra doar 200 t, iar noi cu ce am cumpărat (cca. 370 t),  a fost total insuficient și 
astfel datoria, respectiv pierderile au crescut. 

Ne vom achita, stimaţi apicultori, ne vom achita cu orice risc dar, ajutaţi-ne şi dumneavoastră, că 
puteţi dar, limba şerpilor este mai dulce.  

O să vedeţi în curând că vom pregăti ceva,   nu bun ci foarte bun în special pentru cei care lucrează 
corect şi înţeleg ce reprezintă noţiunea de Bio. Aşteptăm bineînţeles şi copiatorii, că doar au bani suficienţi 
din vânzarea a ce vând şi demonstrate, nu oricum. Totul dacă vom rezista în continuare.  

Vom mai demonstra din nou, deşi aşteptăm să vedem altceva în galantare. Din păcate, am început să 
vedem. Este regretabil că cei în cauză uită de: 

COPIII, NEPOŢII, BĂTRÂNII ŞI BOLNAVII ŢĂRII 
 

Multă sănătate doresc la toţi,  sănătate şi înţelegere la fel de multă, deci ajutorul scontat, că se poate. 
Nu distrugeţi deci o firmă care 25 de ani a reuşit să facă totuşi ceva în această ţară. Nu distrugeţi 

iniţiativa românească şi aşa-zisul capital românesc. 
 
Va mulţumesc! 

Administrator, 
Traian Dobre 

 
 






















	COPERTA1
	SCRISOARE-api-I
	SCRISOARE-2
	Anexe 1-8
	COPERTA2

