
30 mai 2008  
 
 

Apicultorii şi-au crescut veniturile şi sunt deschişi oportunităŃilor de finanŃări europene 

De Cristina Samson 
 
 
Dupa ce au primit câte 20 de stupi din partea organizaŃiei World Vision prin proiectul “Încurajarea 
generării de venituri prin albinărit şi marketingul mierii de albine”, fiecare membru al asociaŃiei apicole 
înfiinŃate în comunele Vitomiresti si Scundu va dona câte 2 stupi altor apicultori – multiplicând astfel 
câştigul obŃinut (datorită proiectului) şi încurajându-i pe micii oameni de afaceri din aceste comune.  
 
Membrii AsociaŃiilor Apicole înfiinŃate de World Vision se laudă cu o creştere a producŃiei de 20-50%, 
datorită materialelor apicole oferite de World Vision. Mai mulŃi apicultori devin antrepenori şi îşi înfiinŃează 
mici afaceri care îi ajută să-şi mărească venitul şi să-şi sprijine familiile.  
 
În luna aprilie, World Vision a organizat un atelier de lucru la Rm.Vâlcea, la Hotel Maria, unde au fost 
prezentate proiectele derulate de Biroul Vâlcea în parteneriat cu comunitatea, apoi au avut loc discuŃii pe 
teme legate de domeniul apicol, urmate de prezentări ale unor instituŃii de consultanŃă şi bancare, şi s-a  
încheiat cu îinmânarea certificatelor de apicultori oferite membrilor asociaŃiilor apicole în urma absolvirii 
cursurilor de apricultor.  
 
La acest eveniment au fost invitaŃi reprezentanŃi ai mass-mediei locale, ai autorităŃlor locale din 
comunităŃile în care World Vision derulează proiectul de Dezvoltare comunitar, şi ai unor instituŃii 
descentralizate (Oficiul JudeŃean de ConsultanŃă Agricolă, DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură). Au participat în număr mare membri ai 
AsociaŃiilor Apicole Scundu şi Vitomireşti, reprezentanŃi ai Camerei de ComerŃ şi Industrie Vâlcea, 
ProCredit Bank, SC Ascendo SRL, precum şi angajaŃi ai Organizatiei World Vision România.  
 

Atelierul de lucru s-a adresat membrilor asociaŃiilor apicole din zonele unde World Vision desfăşoară 
programul de dezvoltare comunitară,  iar scopul lui a fost de a informa membrii cum să obŃină fonduri 
pentru a înfiinŃa o mică afacere – în special prin intermediul serviciilor oferite de instituŃiile judeŃene, 
precizând faptul că finanŃarea micilor iniŃiative va trebuie să provină şi din alte surse, în viitorul apropiat, 
sprijinul World Vision fiind doar pentru o perioadă.  
 
ReprezentanŃii Oficiului JudeŃean de ConsultanŃă Agricolă, DirecŃiei pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură au oferit informari despre cum pot spijini 
AsociaŃiile apicole prezente la întâlnire.  
 
ReprezentanŃii Camerei de ComerŃ şi Industrie au oferit suport informaŃional în ceea ce priveşte fondurile 
europene, iar alŃi doi reprezentanşi ai Pro Credit Bank au prezentat o ofertă de împrumut avantajoasă 
pentru activităŃile agricole rurale.  
 
“World Vision ne-a încurajat să dezvoltăm mici afaceri cu stupi, prin înfiinŃarea asociaŃiei apicole, 
oferindu-ne materialele de bază pentru o afacere apicolă de calitate, ne-a instruit şi, dupa toate acestea, 
producŃia şi venitul nostru au crescut. La nivel de comunitate, intervenŃia World Vision îi ajută pe alŃi tineri 
apicultori să cumpere mai mulŃi stupi şi materiale pentru a deveni membri ai asociaŃiei, deoarece cu cât 
suntem mai mulŃi, cu atât suntem mai puternici” a spus Mihai S., preşedintele AsociaŃei Apicole Scundu.  
 
World Vision va organiza alte două ateliere de lucru în cadrul activităŃilor departamentului de dezvoltare 
economică pentru a ajuta comunităŃile rurale să acceseze informaŃii despre fondurile europene, modalităŃi 
de a le obŃine şi de a le folosi.    
 
Deoarece programul de dezvoltare economică a micilor afaceri al organizaŃiei World Vision sprijină 
comunităŃile să construiască un motor al comerŃului şi al creării locurilor de muncă, acesta este considerat 
a fi un puternic catalizator şi un factor cheie în eforturile World Vision de a transforma vieŃile românilor.  


