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20 de persoane din comuna 
Argetoaia au primit în luna ianuarie 
certificate de calificare 
profesională de apicultori în urma 
absolvirii cursului susŃinut de 
organizaŃia World Vision Romania- 
Biroul din Craiova și organizat de 
firma Ascendo. 
 
Cursul s-a desfășurat în perioada 
septembrie-decembrie 2008 și a 
cuprins 120 de ore de pregătire 
teoretică și 240 de ore de 
pregătire practică. În urma 
examenului de absolvire, 
participanŃii au primit calificarea de 

apicultori. Certificatul a fost eliberat în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 
republicată, fiind însoŃit de suplimentul descriptiv al cerificatului. AutorităŃile naŃionale 
responsabile sunt Ministerul Muncii, Familiei și EgalitaŃii de Șanse, Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării și Tineretului și Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AduŃilor. 
 
„Solicitarea pentru curs a venit din partea oamenilor din comuna Argetoaia care practică 
apicultura la nivel de începători  sau care iși doresc să demareze o activitate în acest 
domeniu.World Vision iși propune ca acest curs să fie primul pas, urmand să ii sprijine și 
pe viitor mai ales că oamenii se gândesc să înfiineze o asociaŃie a apicultorilor. De 
asemenea, World Vision ii va ajuta sa dobândească cunoștinŃe de Management și 
Marketing în apicultură, va facilita schimburi de exprienŃă cu apicultori cu bune rezultate 
și va furniza beneficiarilor cursului materiale necesare derulării activităŃii de apicultură: 
stupi, rame sau echipament, în funcŃie de nevoia fiecaruia. World Vision iși dorește să 
identifice și să sprijine apicultorii din încă două comunităŃi rurale doljene” a spus Mihaela 
Pătru, coordonator proiect Dezvoltare economică. 
 
„În urma cursului, participanŃii au dobândit următoarele competenŃe profesionale: 
comunicarea la locul de muncă, lucrul în echipa, perfecŃionarea pregătirii profesionale, 
aplicarea Normelor sanitar-veterinare, întocmirea planului de venituri și cheltuieli în 
stupină, întocmirea documentelor specifice în stupină, organizarea lucrărilor în stupină, 
organizarea stupăritului pastoral, recoltarea, condiŃionarea și valorificarea produselor 
apicole”, a explicat Alexandru Barbu, director Ascendo.  
 



Viorel Pomoagă, învăŃător la Școala Argetoaia și beneficiar al cursului, a declarat: „Cursul 
și-a atins scopul. ToŃi participanŃii au acum cunoștinŃe esenŃiale despre apicultură, fiind 
parcursă fiecare etapă din curricula propusă. Și partea practică a fost deosebit de 
interesantă. Lectorul ne-a prezentat ultima tehnologie în domeniu, pe plan mondial – 
stupul rotativ. Apicultura se practică de mult timp în comuna Argetoaia și este o 
îndeletnicire care a persistat în timp, mai ales ca aici avem și bază meliferă.” 
 


