
 

 
 

Serviciul „Tehnologiile informaționale  pentru apicultorii orheieni” 
Biblioteca Publică Raională „A. Donici” din Orhei 

 
Solicitantul serviciului : 8 apicultori amatori;  
  
Grupul țintă : apicultori amatori din raionul Orhei, Rezina;  
 
Scopul: Crearea oportunităților de comunicare și informare 
pentru apicultorii din raionul Orhei  prin practicarea 
forumului ca instrument al schimbului de opinii; 
  
Descrierea succintă a proiectului:  
Pentru societate apicultura are o importanță primordială, 
atât prin aportul pe care-l aduce la menținerea echilibrului ecologic și biologic în natură, cât și prin produsele 
directe ale stupului. 
Apicultura este practicată în Republica Moldova din pasiune de circa 4500 de apicultori de diferite profesii și 
categorii profesionale. În raionul Orhei sunt oficial înregistrați - 117 apicultori, în anul 2014 ei au colectat 52 
tone de miere. Un albinar cu experiență, bineînțeles are multe cunoștințe de împărțit, dar nu este exclus să 
întâmpine o serie de blocaje și nelămuriri în procesul de lucru cu albinele. Ce să mai vorbim despre albinarii 
care sunt la început de cale și cunosc doar aspecte superficiale în materie de apicultură. Pentru că tot ne 
aflăm în era informațională care se mișcă cu viteza luminii, și e tot mai dificil să te aliniezi pe aceiași undă, ar 
fi binevenit ca un apicultor modern să prietenească nu doar cu albinele dar și cu serviciile ce le poate oferi 
calculatorul, utilizând internetul. Pentru a ușura munca apicultorilor, pentru a le crea o atmosferă lucrativă, 
informativă și prietenoasă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici” a implementat un nou serviciu de 
bibliotecă „Apicultorul modern”. 
În cadrul a cinci sesiuni, participanții au învățat să utilizeze calculatorul, să navigheze pe internet au  discutat 
despre  importanța forumului de pe pagina web www.nectaris.md. Ulterior au fost  instruiți cum să-și creeze 
conturi pe acest forum și să comunice între ei. 
În rezultat, 8 apicultori au deprins  abilități în utilizarea corectă a calculatorului și navigarea eficientă pe 
internet. Participanții la aceste sesiuni sunt capabili să dezvolte și să mențină o discuție în cadrul forumului 
virtual. Membrii forumului au devenit prieteni, și-au creat o comunitate socială pe interes comun, fac schimb 
de informații, opinii, experiențe, practici și idei doar la un click distanță; 
 
Beneficiarii direcți ai serviciului:  8  persoane pasionate de apicultură;  
 
Parteneri:  
 Secția Agricultură, Consiliul Raional Orhei acordarea suportului informațional referitor la dezvoltarea 
apiculturii în raionul Orhei; 
SRL „NicrutNet” – crearea și administrarea forumului; 
 
Resurse: 

 Umane: 4 bibliotecari, 1 administrator forum, 1 reprezentat de la Secția Agricultură, Consiliul Raional 
Orhei, voluntari -1. 

 Informaționale: Utilizarea computerului și a Internetului, recomandări pentru a menține o discuție în 
cadrul forumului. 

 Fizice: spațiu, mobilier, 10 calculatoare, un proiector, ecran, aparat foto, copiator, rechizite de 
birotică – oferite de BPR „A. Donici”  

 Financiare pentru: 
o valoarea muncii depuse de membrii echipei 5x 20  lei/h x 100  ore = 10 000 lei 
o funcționarea internetului – 1000 lei – APL; 
o suport de curs – 150 lei BPR „A. Donici”; 
o birotica – 100 lei ; 

https://www.facebook.com/media/set/@set=a.755402927874633.1073741950.421512291263700&type=1


 

 
 

o energia electrică – 100 lei 
 
Informații mai detaliate referitoare la acest serviciu pot fi găsite pe:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755402927874633.1073741950.421512291263700&type=1 
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