
La umbra lui Stefan cel Mare 
mierea de albine se transformã în 
aur (foto) 

 

Stupina de argint de la Bãcãoani 

SPRIJIN Tot mai multi tineri vasluieni cu spirit întreprinzãtor înfiinteazã ferme cu 

ajutorul fondurilor europene. În ultimii ani, sute de proiecte întocmite cu sprijinul GAL 

Podul Înalt si depuse la sediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), în 

cadrul mãsurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”, au fost declarate eligibile, iar în urma 

procesului de selectie, au obtinut finantarea nerambursabilã. Este si cazul lui Teofil 

Rebegea, din Bãcãoani, un tânãr fermier cu spirit antreprenorial care a depus un proiect în 

anul 2013 pentru a dezvolta o afacere în domeniul apicol. Dupã ce proiectul a fost selectat, 

a obtinut 16.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii cu albine. Cu banii pe care i-a primit, 

tânãrul prisecar a cumpãrat, printre altele, o centrifugã din inox full automatã, o masinã 

de descãpãcit rame si un teasc apicol. Treptat, numãrul stupinelor a crescut, ajungând la 
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146 de familii de albine. ”Apicultura este frumoasã, dacã-ti place. Cu cât o îndrãgesti mai 

mult cu atât roadele ei sunt mai dulci” ne-a declarat Teofil Rebegea. 

Totul a început în anul 2013, când tânãrul fermier a decis sã-si punã pe picioare afacerea cu mierea de 

albine. “ În toamna anului 2013 am depus proiectul. Aici trebuie sã recunosc cã un mare sprijin l-am 

primit din partea celor de la GAL Podul Înalt, care m-au ajutat cu sfaturi, cu tot ce tine pentru a întocmi 

un proiect solid, care sã fie eligibil. În luna decembrie a aceluiasi an am primit prima transã de bani. Cred 

cã vorbim de aproximativ 40.000 de lei. A doua transã mi-a intrat la sfârsitul lunii aprilie a aceastui an, 

transã însemnând 28.000 de lei. Cu ajutorul fondurilor europene, mi-am pus afacerea pe picioare. Mi-am 

cumpãrat o centrifugã de 15 rame full automatã, o masinã de descãpãcit rame la fel de performantã si un 

teasc apicol. La început am pornit cu 93 de stupi, acum am 146” a spus tânãrul fermier. Pentru a ajunge 

aici, recunoaste cã nu a fost usor, însã drumul parcurs a meritat. “Dupã pãrerea mea, agricultura va 

continua sã fie unul dintre pilonii importanti ai economiei românesti. Iar faptul cã noi, tinerii, suntem 

sprijiniti sã ne apucãm de agriculturã este un lucru foarte bun. Recomand tinerilor sã se apuce de 

apiculturã pentru cã se meritã din toate punctele de vedere” a mai spus Teofil Rebegea. 

În douã sãptãmâni începe stupãritul pastoral 

Ca loc fix, Teofil si-a stabilit stupina la Bãcãoani, însã în fiecare varã, ajutat de prietenul sãu Gheorghitã, 

strãbat drumurile judetului pentru stupãritul pastoral. “Cu ajutorul dubei pe care o am, mergem peste tot 

în judet. Anul trecut am fost pe valea Prutului, la Rânzesti, pentru floare de mentã, la Chitcani, unde se 

aflã cea mai mare pãdure de salcâmi. Acolo vin apicultori cu mii de familii de albine. Vorbind de 

productie, cea mai mare cantitate a mierii o vând la ACA ( Asociatia Crescãtorilor de Albine). Anul trecut 

au cumpãrat mierea din floare de salcâm cu 19 lei kilogramul iar pe cea din floare de tei cu 11 lei 

kilogramul. Având în vedere cã o familie de albine a avut o medie de 6 kilograme de miere la salcâm si 11 

kilograme la tei, mã declar multumit atât de productia obtinutã cât si de banii încasati. Oricum, planul 

meu este sã mã extind, zilele urmãtoare voi vorbi cu cei de la GAL Podul Înalt pentru a depune un alt 

proiect” a mai declarat Teofil Rebegea. 
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