
Notă informativă 

privind proiectul: „Apicultura – model de succes pentru dezvoltarea 

spațiului rural în Regiunea Nord a Republicii Moldova” 
 

Solicitantul: ADR Nord. 

 

Prioritatea 2: „Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale”, 

 

Măsura 2.2: „Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de consultanţă şi de susţinere” 

Măsura 2.3: „Dezvoltarea structurilor de cooperare în marketing pentru producţia agricolă şi integrarea 

lor în clustere”, 

Măsura 2.4: „Dezvoltarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate şi de 

inofensivitate alimentară”. 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Reducerea sărăciei în localitățile rurale din reginea de dezvoltare 

Nord a Republicii Moldova prin dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea capacităților de comerț și 

promovare a exportului produselor apicole.  

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lansarea proiectului de dezvoltare regională; 

2.  Crearea, acreditarea și autorizarea Centrului de Susţinere a Businessului în mun. Bălți și a centrului 

informațional și de marketing a produselor apicole în or. Edineț; 

3. Dotarea tehnica a spațiilor de producție și oficii în cadrul centrelor create; 

4. Selectarea și angajarea personalului ce va activa în cadrul centrelor create; 

5. Retehnologizarea stupinei model de reproducție a materialului biologic; 

6. Organizarea seminarelor cu scopul dezvoltării capacităților asociațiilor raionale a producătorilor de 

produse apicole și a tinerilor (femeilor) interesați în domeniu; 

7. Organizarea campaniei de conștientizare a modului sănătos de viață prin consumul mierii de albine 

și promovare prin acțiuni de vizibilitate a proiectului. 

1. Partenerul (partenerii):  
1. Consiliul raional Edineț. 

2. Consiliul raional Sîngerei. 

3. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

2. Localizarea proiectului: Regiunea Nord. 

3. Suma totală a proiectului: – 4 975 619,00lei, suma solicitată de la FNDR – 4 975 619,00 lei, ceea 

ce constituie 100 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Implementarea cu succes a proiectului va permite multiplicarea lui în celelate regiuni de dezvoltare a 

Republicii Moldova. Instruirea eficientă și prezentările în teritoriu vor permite atragerea mai multor 

oameni în domeniul apicultură. Sistemul de calitate și de comunicare implementat va permite atragerea 

investitorilor în sectorul agroindustrial. Implementarea cu succes a proiectului, prin producția ecologică a 

produselor apicole va permite crearea unor servicii noi în regiunea de dezvoltare nord ca de exemplu: 

Procesarea ulterioară a  produselor apicole și obținerea a noii game de produse, dezvoltarea sferei 

serviciilor cu uilizarea produselor apicole. Activitățile de instruire prevăzute în cadrul proiectului vor 

duce la creșterea inteligenței apicole devenind un imbold pentru apicultori în accesarea de noi fonduri în 



scopul dezvoltării afacerii. De asemenea, prin accesarea fondurilor, apicultorii din RDN vor tinde să 

obtina capitalul financiar necesar pentru ca, in urma unor investitii in dezvoltarea stupinelor, sa se apropie 

de performantele economice ale omologilor din Uniunea Europeană (România, Spania, Franta, Italia). 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: producătorii existenți și potențiali de produse apicole, precum și asociațțile raionale 

a producătorilor din RDN. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt:  

-  12 asociații teritoriale a apicultorilor; 

- cca 1000 apicultori existenți și potențiali instruiți și implicați în diverse activități ale proiectului 

- cca 15 instructori/traineri instruiți și certificați; 

- cca 300 funcționari publici din cadrul Administrației Publice Locale și specialiștii Agențiilor Raionale 

sanitar-veterinare instruiți privitor la evidența și monitorizarea sănătății familiilor de albine; 

- cca 30 persoane angajate și instruite în Centrul de Susţinere a Businessului din mun. Bălți, şi în Centrul 

informational și de marketing din or. Edineț; 

 

Produsele proiectului. 

 1 Centru informational și de marketing a produselor apicole în or. Edineț;  

 1 Centru de Susţinere a Businessului în mun. Bălți,  

 stupină model de reproducție a materialului biologic (regine), cca. 500 m2 de suprafață reabilitată,  

 cel puțin 150 locuri de muncă nou-create, cel puțin 2500 persoane instruite. 

 

Rezultatele proiectului 

Mediu favorabil pentru investiţii în agricultură, servicii noi în zona de nord a Moldovei (stocare, 

procesarea, ambalarea produselor apicole, servicii de polenizare dirijată a culturilor entomofile), 

infrastructură de bază creată pentru servicii de afaceri în apicultură și reproducție a materialului biologic, 

12 Grupe raionale de producători apicoli (cu un numar total de mai mult de 1000 apicultori) vor beneficia 

de serviciile create. 

 

Efectele multiple 

În urma practicării apiculturii se pot obţine o serie de produse valoroase, atât pentru alimentaţie, cât şi 

pentru sănătate. În afară de produsele recoltate, albinele aduc un aport considerabil la producţia agricolă, 

ca urmare a polenizării plantelor agricole. Datorită procesului de polenizare sporeşte producţia agricolă şi 

este ca un factor determinativ pentru obţinerea recoltei maxime atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

calitativ. 

Astfel, pentru societate apicultura are o importanţă primordială, atât prin aportul pe care-l aduce la 

menţinerea echilibrului ecologic şi biologic în natură, cât şi prin produsele directe ale stupului. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Prin implementarea proiectului se vor atinge mai multe obiective cu impact regional: 

- Crearea grupurilor de producători la nivel local și regional pentru formarea loturilor de produse 

pentru vînzare pe piața internă și la export în scopul majorării veniturilor, diminuării cheltuielor și 

asigurării competitivității produselor; 

-  Crearea unui sistem de achiziții, stocare, procesare, ambalare și formare a loturilor de produse 

apicole la nivel regional; 

- Asigurarea apicultorilor din regiunea de dezvoltare Nord cu material biologic (regine selecționate) 

din stupina model de reproducție pentru înființarea noilor stupine în regiuine; 

- Asigurarea unei polenizări saturate a livezilor, culturilor entomofile și florii spontane din zone; 

- Implementarea sistemelor de monitorizare a calității, trasabilității, securității alimentare a 

grupurilor de producători apicoli cu impact regional. 

. 

 


