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PROCES-VERBAL 

 

În perioada 05 – 06 aprilie 2019, în orasul  Kirklareli, Turcia, a avut loc 

ședința Adunării Generale a Federației Balcanice a organizațiilor apicole. La 

ședință au participat reprezentanți ai organizațiilor apicole din Albania, 

Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, România, Turcia și FIITEA. 

Ședința a fost deschisă prin alocuțiunea de bun venit adresată de Președintele 

Asociației apicultorilor din Turcia, Ziya Sahin. Delegații au fost deosebit de 

încântați de discursul d-lui Sahin, care a afirmat că producția apicultorilor – 

membri ai Federației Balcanice reprezintă o forță economică la nivelul 

producției mondiale de produse apicole. 

La primul punct de pe ordinea de zi a luat cuvântul Președintele Federației 

Balcanice, dl. Cristian Constantinescu. Acesta a prezentat delegaților activitatea 

desfășurată de la ultima ședință a Federației Balcanice.  

La al doilea punct de pe ordinea de zi a luat cuvântul Vice-Președintele 

Federației Balcanice, dl. Stefan Stefanov. În informarea sa, acesta a propus 

analiza condițiilor și a posibilităților de a face schimb de informații privind 

crearea de cooperative între apicultorii din fiecare țară, cu analiza ulterioară a 

posibilității de a înregistra colaborarea dintre cooperativele apicole din țările 

membre ale Federației Balcanice. 

Dl. Stefanov a propus unificarea și schimbul de experiență în privința 

implementării Apiterapiei în țările membre ale Federației Balcanice. Această 

direcție insuficient dezvoltată a medicinei are un viitor luminos. Trebuie 

unificate eforturile și în domeniul studiilor științifice privind apiterapia și al 

constituirii de societăți mixte pentru producția de medicamente. 

Delegații asociației apicultorilor din Serbia au propus unificarea eforturilor în 

direcția elaborării și implementării documentelor, pe baza cărora să putem 

combate falsificarea mierii și a altor produse apicole.  

Președintele Uniunii apicultorilor din Macedonia de Nord, dl. Trikovski, a 

propus analiza posibilității de coordonare a activității comune derulate în 

domeniul turismului apicol.  

După analiza corespunzătoare au fost adoptate următoarele  
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DECIZII 

 

1. Solicită conducerii Uniunii apicultorilor din Bulgaria să pregătească 

informații referitoare la situația înregistrării cooperativelor apicole din 

Bulgaria și ce perspective sunt prevăzute pentru dezvoltarea acestora. 

2. Solicită conducerii Asociației apicultorilor din Turcia să pregătească 

informații referitoare la situația implementării Apiterapiei și la 

perspectivele de dezvoltare a științei și a producției de medicamente 

Apiterapia în Turcia. 

3. Solicită conducerii Asociației apicultorilor din Serbia să pregătească un 

proiect al normelor privind lupta împotriva falsificatorilor de produse 

apicole, precum și un proiect al normelor de bune practici în apicultură.  

4. Solicită conducerii Uniunii apicultorilor din Macedonia de Nord să 

pregătească informații referitoare la posibilității organizării turismului 

apicol între statele membre ale Federației societăților apicole din Balcani.  

5. Solicită conducerii asociației apicultorilor din Serbia să organizeze o 

întâlnire cu conducerea uniunii apicultorilor din Kosovo și să analizeze 

posibilitatea de a-i accepta pe aceștia din urmă ca membrii Federației 

societăților apicole din Balcani. 

Adunarea Generală a acceptat propunerea Uniunii apicultorilor din 

Macedonia de Nord, ca următoarea ședință a Adunării Generale să fie 

organizată la Skopje.  

Toate deciziile au fost adoptate în unanimitate /cu majoritate completă/.  

Toate materialele întocmite se trimit la Secretariatul de la București, în 

limbile rusă și engleză. Secretariatul trimite materialele, în limbile rusă sau 

engleză, conform înțelegerii, tuturor organizațiilor membre 

APIBALCANICA. 

 

După încheierea analizelor efectuate ședința a fost închisă.  

Toți delegații și-au exprimat recunoștința față de conducerea Asociației 

apicultorilor din Turcia pentru organizarea excelentă a reuniunii Adunării 

Generale. 

 


