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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru 

aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor 

de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor 

apicol, publicată în Monitorul Oficial nr. 78-81 din 

13.05.2011, art. nr. 366 

2. Temeiul elaborării actului Temei pentru elaborarea şi adoptarea prezentei Hotărîri a 

servit necesitatea stabilirii bazei normative de aplicare a 

articolelor 16 și 17 a Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30 

martie 2006. 

3. Scopul actului Scopul actului este ameliorarea genetică şi creşterea 

productivităţii familiilor de albine în beneficiul 

apicultorilor în masă, utilizatori ai materialului genitor 

apicol de prăsilă. 

4. Structura actului Actul normativ monitorizat este compus din 11 Capitole şi 

91 puncte și 17 anexe. Cuprinsul Reglementăriii este 

următorul: 

- Dispoziții generale; 

- Bonitarea familiilor de albine; 

- Evaluarea purităţii rasei; 

- Evaluarea producţiei de miere; 

- Evaluarea puterii familiei de albine şi a prolificităţii 

mătcii; 

- Evaluarea rezistenţei la iernare; 



- Evaluarea viabilităţii puietului; 

- Evaluarea rezistenţei la boli; 

- Determinarea clasamentului familiilor de albine în 

funcţie de complexul de caractere apreciate; 

- Reproducerea şi certificarea materialului genitor 

apicol; 

- Evidenţa zootehnică. 

5. Altele x 

 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

           Sarcina Argumentarea 

                    Efectele juridice ale actului 

   Capitolul / articolul Cauza de 

inaplicabilitate 

Soluţia 

Toate punctele din Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei 

zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor 

apicol sînt aplicabile. 

1. x x x 

2. x x x 

3. x x x 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de 

îndeplinire a 

obiectivelor 

Scopurile şi obiectiveleHotărîrii Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 

pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de 

albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicolsînt 

îndeplinite pedeplin. 

2. Cauzele 

generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor 

actului 

x 

3. Soluţia x 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările actului 

Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru 

aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor 

de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor 

apicol nu a fost modificată sau completată. 

2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 

x 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. x x x 



2. x x x 

3. x x x 

    

    

Actul secundar 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. x x x 

2. x x x 

3. x x x 

Concluzii 

Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind 

bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol, nu dubleaza şi 

nu intră în contradicţii cu alte acte normative.  

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor şi 

prevederilor ambigui 

Contradicţii şi prevederi ambigui în Hotărîrea Guvernului 

nr. 306 din 28.04.2011 nu au fost identificate. 

2. Altele x 

 

7. Neutralitatea actului normativ 

 

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 

 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

Actul normativ nu conţine 

reglementări în exces și 

asigură proporţionalitatea 

dintre interesele publice şi 

cele private. 

Lipsa obiecţiilor din partea 

sectorului privat sau 

asociativ 

Actul normativ nu încalcă  

principiul neutralităţii dintre 

interesele publice şi cele private şi 

nu conţine reglementări în exces 

sub pretextul atingerii sau ocrotirii 

intereselor publice sau a 

intereselor private. 

   

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1. Frecvenţa revizuirii actului Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru 

aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor 

de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor 

apicol nu a fost, și nici nu necesită a fi modificată sau 

completată. 

2. Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

x 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Eficienţa actului În rezultatul implementării Hotărîrii Guvernului nr. 306 din 

28.04.2011, au fost obţinute performanţe concrete, ca 



exemplu:  

- efectivul familiilor de albine existent în Republică s-a 

majorat de la 96,0 mii familii în anul 2006, pînă la 124,3 

mii familii în anul 2015, adică cu 30 %; 

- producția de miere a crescut corespunzător de la 2,2 mii 

tone în anul 2006, pînă la 2,6 mii tone în prezent. 

2. Propuneri pentru optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 

x 

 

10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

Dialog cu sectorul privat și asociativ 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

Nu au parvenit obiecții Nu au parvenit obiecții 

 concluzii 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind 

bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol este 

funcțiomnală 

2.  

3.  

 

11. Concluzii 

1. Aplicabilitatea şi gradul de aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 306 din 

28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, 

creşterea şi certificarea materialului genitor apicol este de 100% 

2. Scopul actului normativ este ameliorarea genetică şi creşterea productivităţii familiilor de 

albine în beneficiul apicultorilor în masă, utilizatori ai materialului genitor apicol de 

prăsilă. 

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta acţiunea lui 

în viitornu au fost identificate. 

 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

1. Măsuri de modificare şi 

completare a actelor normative şi 

aspectele cetrebuie îmbunătăţite 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru 

aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea 

familiilor de albine, creşterea şi certificarea 

materialului genitor apicol nu necesită a fi modificată 

şi/sau completată. 

2. Alte măsuri decît cele normative 

de asigurare a acţiunii juridice a 

actelor 

normative monitorizate 

X 

 


