
MIERE SINCERĂ
CONSTRUIM PRIMA STUPINĂ TURISTICĂ DIN ROMÂNIA Și avem nevoie de ajutor 



CE ESTE „STUPINA TURISTICĂ MIERE SINCERĂ”?

Asociația Miere Sinceră reprezintă o afacere socială care și-a propus să construiască

prima stupină turistică din Romania care va îmbina educația, apicultura, turismul și 

antreprenoriatul social.

Aici orice persoană va putea vedea cum se produce mierea, cum se cresc albinele și mai 

ales cum arăta o stupină românească din secolul al XIX-lea. Aceasta stupina va funcționa ca 

o afacere socială menită să ajute comunitatea locală și va integra persoane fără loc de 

muncă din zonă.

Ce ne dorim cu acest proiect: 

 Să creăm un punct de atracție turistic unic în România, unde vizitatorii (părinți și copii) 

pot vedea cum este produsă mierea de albine și pot afla cum să se protejeze de 

produsele contrafăcute.

 Să sprijinim apicultorii aparținând grupurilor sociale vulnerabile, cu număr redus de 

stupi, să-si mărească veniturile folosind lanțul scurt de vânzare.

 Să integrăm în muncă persoane defavorizate din localitățile aflate în apropierea 

Stupinei Turistice



CUM CONSTRUIM EXPERIENȚA UNEI STUPINE?

Miere Sinceră va construi o gospodărie românească, alcătuită dintr-o casă tradițională, curte și 
anexe. Vizitatorii vor putea parcurge un circuit complet de cca. 30 de minute ghidați de un 
apicultor  care le va explica si arată toate procesele: 

 Muzeul stupului - Circuitul de la buduroi la stupul sistematic: vor fi prezentate diferite tipuri 
de stupi tradiționali, stupul de observație cu pereți de sticlă și modalitatea în care familiile 
de albine foloseau aceste adăposturi. 

 Drumul mierii din floare până la masa noastră. Ghidul va prezenta oaspeților 
echipamentul și uneltele de lucru ale apicultorului. Se poate face o demonstrație a întregului 
proces de extracție a mierii.

 Școala stupului În această zona, turiștii vor descoperi viața stupului, organizarea pe caste, 
relațiile de grup în familiile de albine, interacțiunea acestora cu plantele, animalele și omul, 
modul în care factorii de mediu influențează viața și comportamentul albinelor.

 Cămările mierii –magazin apicol si un atelier de creație. Aici oricine își va putea crea un 
produs personalizat, făcând diverse combinații bazate pe miere. 

 Acasă  în satul albinei - La finalul circuitului de vizitare, turiștii pot zăbovi în spațiul 
recreativ special amenajat. Copiii vor avea la dispoziție un mic parc de joacă decorat cu 
elemente specifice vieții stupului. 



MODELUL NOSTRU...

Clienții afacerii sociale Miere Sinceră vor fi:

 Turiști de week-end de pe Valea Prahovei, locuind preponderent în 

mediul urban cu studii superioare sau medii, interesați de o 

alimentație sănătoasă și de produse apicole diversificate.

 Familiile cu copii, elevi și cadre didactice interesate de o excursie 

tematică la stupină.

 Grupurile organizate de turiști români sau străini, interesate de 

vizitarea unei stupine turistice, de procesul de producție și extragere a 

mierii și degustări de produse apicole, organizate la stupină.

 Companiile care doresc organizarea de evenimente tip team-building 

sau care doresc să achiziționeze produsele în diverse scopuri festive. 

localizare



CUM AM PORNIT ACEST PROIECT ȘI UNDE SUNTEM?

 Costurile totale ale proiectului, constând în amenajarea 

terenului și a curții, construcția casei românești tradiționale, a 

anexelor și dotările necesare se ridică la cca. 70.000€. 

 Asociația Miere Sinceră a câștigat o competitie 

antreprenorială și a fost finanțată parțial, cu 32.000€, de 

OMV Petrom, prin programul Fabricat în Țara lui Andrei. 

 Contribuția proprie la afacere a fost de 11.000€ 

 În prezent proiectul este realizat in proporție de cca 60%. 

 Pentru finalizare mai avem nevoie de cca 27.000€. 



CUM PUTEM MERGE MAI DEPARTE?
Suntem în cautarea unor parteneri care să ne dea o mână de ajutor 

pentru finalizarea primei  stupine turistice din România.

DE CE SĂ DEVENIȚI PARTENERI?
 Contribuiți la realizarea primului proiect de acest fel din România. 

 Veți sprijini o serie de mici producători și veți contribui la crearea a 

cel puțin trei locuri de muncă într-o zonă unde este mare nevoie.

 Veți colabora cu o asociație care și-a propus să creeze un business 

pentru comunitate. 

 Vom promova desigur produsele sau compania dumneavoastră la 

fața locului, în incinta stupinei turistice, în zona DN1 Câmpina sau 

online. 

 Și ne veți putea vizita oricând veți fi în zonă 

Suntem ”la roșu” cu clădirea



VIZIUNEA NOASTRĂ ȘI IMPACTUL ÎN COMUNITATE?

 3 locuri de muncă permanente, două pentru persoane din grupurile sociale defavorizate 

 5 apicultori formați în primul an, iar din anul doi 10 persoane aparținând grupurilor vulnerabile vor 
avea asigurat un venit anual minim de 240 lei pe familia de albine datorită fluxului de clienți generat 
de Stupina Turistică 

 7 persoane provenite din grupurile sociale defavorizate vor fi școlarizate gratuit în fiecare an și 
formate ca apicultor  

 3 dintre apicultorii școlarizați vor fi sprijiniți anual pentru înființarea de stupine START și vor fi 
dotați în mod gratuit cu cutii de stupi necesare dezvoltării stupinelor timp de 2 ani.

 după 3 ani persoanele incluse în afacerea socială, își vor dubla efectivul familiilor de albine și 
implicit veniturile.

 7000 de lei venituri anuale vor fi asigurate comunităților de rromi din zonă 

 elevii școlilor din localitățile învecinate vor beneficia de vizite gratuite la stupină

 întreprinderea socială Miere Sinceră va oferi în fiecare an, în mod gratuit, miere copiilor de la 
grădinițele și școlile din localitățile învecinate în cadrul programelor Zilele Mierii și Mic dejun cu 
miere. 



MULȚUMIRI!

Mihail Apostolescu,
Antreprenor

Stupina Turistică Miere Sinceră

e-mail: apostolescumihail@gmail.com, 

telefon : 0740 452 870

website: www.mieresincera.ro
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