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Comunicat de presă 
 

 

Simpozionul „Asociere și accesare fonduri pentru dezvoltare în apicultură” 
 

 
World Vision România – Biroul Zonal ConstanŃa vă invită să participaŃi la simpozionul “Asociere 

și accesare de fonduri pentru dezvoltare în apicultură”, care se va desfășura pe data de 26 iunie 2008, începând 
cu orele 9:30, în sala de conferinŃe a Hotelului Megalos (lângă Scoica, bdul Mamaia). Acest workshop își 
propune să aducă la aceeași masă, instituŃiile, asociaŃiile și persoanele fizice care manifestă un interes temeinic 
pentru sectorul de producŃie apicol dobrogean, oferindu-le totodată apicultorilor șansa de a puncta în faŃa 
repezentanŃilor forurilor competente, problemele cu care se confruntă în activitatea lor. Intâlnirea este 
organizată în cadrul Proiectului de Dezvoltare Economică derulat de World Vision în comunele Cobadin și 
Corbu.  

 
OrganizaŃia a sprijinit și sprijină apicultura locală, prin numeroase donaŃii acordate apicultorilor și organizarea 
de cursuri de apicultor. În anul 2006, apicultorii din comuna Cumpăna au fost sprijiniŃi cu materiale necesare în 
desfășurarea activităŃii apicole, în valoare de 23.884 RON, iar cei din Cogealac și Corbu au primit stupi, familii 
de albine și materiale, în valoare de 8.471 RON. De asemenea, 5 persoane au urmat cursuri de apicultură, 
costurile acestui curs fiind suportate de World Vision. 
 
Simpozionul constituie un bun prilej pentru participanŃi de a afla informaŃii utile despre asociaŃiile apicole 
înfiinŃate în judeŃul ConstanŃa, Iași și Râmnicu Vâlcea și fondurile care pot fi accesate pentru dezvoltare în 
apicultură. În ultimii ani, apicultura dobrogeană și implicit, apicultorii, s-au confruntat cu numeroase probleme, 
începând cu înjumătăŃirea șeptelului de albine din pricina secetei de anul trecut, continuând cu dificultăŃi 
întâmplinate din punct de vedere legal la semnarea contractelor, la încasarea subvenŃiilor, colectarea mierii, 
lipsa unei staŃii de procesare și specula din domeniul apicol care transformă activitatea micului apicultor într-o 
muncă nerentabilă din punct de vedere finaciar. Având în vedere că apicultura este o ramură care poate aduce 
întreprinzătorilor locali beneficii importante, o întâlnire clarificatoare în domeniu este binevenită și urmărește 
găsirea unor soluŃii profitabile pentru apicultorii locali organizaŃi în asociaŃii sau independenŃi.  

 
 
Vă așteptăm cu plăcere la acest seminar, la care au confirmat prezenŃa Directorul DirecŃiei pentu 

Agricultură și Dezvoltare Rurală ConstanŃa, președintele CEDER, directorul OJCA, președintele Cooperativei 
Agricole APICOM Dobrogea, primarul comunei Cumpăna, reprezentanŃi din partea BRD, Primăria Corbu, 
APDPR, DirecŃia Sanitar Veterinară.  

 
Data: 24.06.2008 
Pentru informaŃii suplimentare: 
Isabela Ștefan- Iorga – Asistent relaŃii publice  
Tel: 549.866, Mob: 0766.40.75.61 

 
World Vision este o organizaŃie creștină, care desfășoară programe de intervenŃie umanitară de urgenŃă, dezvoltare și advocacy. 
OrganizaŃia noastră este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile și comunităŃile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptăŃii. 
InspiraŃi de valori creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.  


