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Abstract. As part of horticulture yield, beekeeping provider on 

important producer factor which determine a significant growth of 
economical results – pollination service. The quality of this service is 
influenced leg organize management, dynamics, control end evaluation of 
work in Beekeeping. There attributes are the base in beekeeping 
management. This paper has like objective to constitute optimize methods in 
correlation with requires of pollination the entomophilies cultivated plants. 

 
Apicultura românească a beneficiat de-a lungul timpului de resurse deosebit 

de favorabile atât în ceea ce priveşte potenţialul melifer, condiţiile climatice cât şi 
calitatea aerului şi a solului. În plus, s-a bucurat de sprijinul şi interesul celor mai 
importante clase profesionale cum ar fi preoţimea, cadrele didactice din mediul 
rural, cercetători, etc. Aceştia au realizat cercetări şi au furnizat constant 
informaţii despre tehnologia apicolă. 

Nu acelaşi lucru s-a petrecut cu informaţia apicolă economică de 
importanţă covârşitoare în toate timpurile dar în special în criza economică prin 
care trece ţara noastră în ultimele decenii. Se poate spune că în România nu a fost 
publicată încă o lucrare completă care să dezbată problematica economiei apicole 
sau a managementului apicol. Managementul apicol este factorul de producţie cu 
cele mai mari influenţe atât asupra nivelului rezultatelor economice cât şi asupra 
calităţii produselor şi serviciilor de polenizare. 

Această lucrare urmăreşte să identifice şi să analizeze componentele de 
management din judeţele Iaşi şi Neamţ dată fiind poziţia acestui areal şi 
diversitatea organizatorică cu care este caracterizat. 

METODA DE CERCETARE 
Alegerea arealului care s-a luat în consideraţie pentru această temă de 

cercetare se bazează pe necesitatea de a se determina elementele de management 
apicol în funcţie de relief cu efect direct asupra resurselor melifere disponibile şi 
indirect asupra modului de organizare şi conducere.(2) 

Dimensiunea resurselor necesare pentru un asemenea studiu a impus 
realizarea unui eşantion care să asigure reprezentativitate pentru populaţia cercetată 
în raport cu tema cercetată. În consecinţă este necesară utilizarea anumitor tehnici de 
eşantionare care să corespundă obiectivelor vizate. Pentru aceasta s-a apelat la 
eşantionarea de tip areolar care constă în împărţirea spaţiului vizat în sectoare 
diferenţiate după o anumite caracteristică precum dimensiunea exploataţiei, structura 
producţiei, sistemul organizatoric, modul de conducere şi tipul de relaţii existente. (1) 
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REZULTATE OBŢINUTE 
Prin asociere cu managementul în agricultură acest managementul apicol se 

defineşte ca ansamblul principiilor, metodelor, tehnicilor şi modalităţilor de 
conducere raţională a exploataţiei, menite să asigure eficienţa acestora şi creşterea 
competitivităţii. 

O analiză completă asupra managementului apiculturii din arealul cercetat 
necesită detalierea pe atribute de management şi pe categorii de exploataţii. 

Previziunea presupune un efort de gândire şi acţiune a managerilor cu 
scopul de a identifica anticipativ problemele care vor interveni în activitatea 
unităţilor, din interiorul şi din afara lor. Dacă acestea sunt cunoscute cu anticipaţie 
se creează posibilităţi mari de soluţionare a problemelor ce vor afecta exploataţia 
şi de adaptare la condiţiile mediului extern. Pe de o parte pot fi stabilite măsuri de 
anihilare a efectelor nefavorabile ale mediului extern şi pe de altă parte vor fi 
fructificate oportunităţile identificate (6). 

Faptul că majoritatea covârşitoare a apicultorilor deţin stupine de până la 50 
de familii sub forma unor activităţi complementare determină o atitudine de 
oarecare indiferenţă faţă de evoluţia viitoare a acestui domeniu. În cadrul 
eşantionului realizat în Neamţ, 67% dintre apicultori au o viziune fatalistă asupra 
acestei activităţi iar în judeţul Iaşi doar 21% dintre apicultori au încredere că vor 
putea face faţă schimbărilor aşteptate. 

Este evident că în aceste condiţii previziunea se regăseşte sporadic în cadrul 
preocupărilor conducătorilor exploataţiilor apicole motiv pentru care evoluţia 
viitoare a acestora este cu totul incertă. 

Organizarea ca atribut al managementului se manifestă prin realizarea 
obiectivelor rezultate ca urmare a manifestării funcţiei de previziune şi are 
menirea de a indica modalităţile prin care unitatea economică poate atinge 
obiectivele prestabilite. 

Această funcţie poate fi definită prin ansamblul acţiunilor întreprinse cu 
scopul utilizării resurselor materiale umane şi financiare în condiţii de eficienţă 
maximă. Prin utilizarea eficientă a factorilor de producţie, managementul trebuie 
să iniţieze acţiuni şi să adopte decizii menite să asigure raporturi şi proporţii 
optime între toate categoriile de resurse, să elaboreze şi să aplice în practică 
structuri raţionale de organizare şi să pună în operă cel mai potrivit sistem 
informaţional. (6). 

Particularităţile ce ţin de structura organizatorică dau naştere unor relaţii 
diverse, combinate între cele de tip familial şi rar de tip autoritar (pentru cazul 
personalului angajat). 

Merită remarcat faptul că există un mod dual de organizare a forţei de 
muncă angajate. În prima variantă persoanele angajate au rol strict de execuţie şi 
sunt supravegheaţi constant de către apicultori iar în cadrul celei de-a doua 
variante se procedează la împărţirea stupinelor pe vetre de care se ocupă câte un 
apicultor angajat, eventual secondat de un ajutor. 

Cum este de presupus, prima variantă nu poate fi aplicată decât pentru 
stupine de dimensiuni mici dar presupune costuri reduse cu forţa de muncă. A 
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doua variantă face posibilă administrarea unei ferme apicole de dimensiuni mari 
dar costurile cu salariile şi celelalte cheltuieli aferente sunt mult superioare, în 
condiţiile unui control redus asupra calităţii şi volumului producţiei. 

În cadrul anchetei socio-economice realizate în cele două judeţe s-au 
identificat chiar forme particulare a celor două variante: 

Varianta apicultor – conducător presupune ca întreaga activitate să fie 
organizată şi condusă de către apicultorul proprietar asupra familiilor de albine 
fiind secondat de unul sau mai mulţi muncitori executanţi, de cele mai multe ori 
necalificaţi. Avantajele acestei variante constau în posibilitatea efectuării unui 
control riguros asupra producţiei, o productivitate superioară a capacităţilor de 
producţie (familia de albine) dar se poate aplica stupinelor de dimensiuni mici şi 
medii şi presupune utilizarea incompletă a forţei de muncă în unele perioade. 

Această formulă de organizare deţine elemente comune structurii ierarhice 
consacrate, presupune relaţii de autoritate ierarhică şi este proprie unei ponderi de 
83,3% din eşantionul studiat. 

Varianta stupina şi stuparul poate fi completată de un ajutor necalificat şi 
constă în delegarea unui apicultor care să execute toate lucrările în cadrul stupinei 
cu excepţia celor ce necesită un volum mare de muncă (extracţii miere, transport 
pastoral, etc.) de cele mai multe ori acesta locuind în imediata apropiere a prisăcii 
sau în cabana apicolă la pastoral. Acest procedeu a fost unanim agreat înainte de 
1989 la C.A.P.-uri şi ocoalele silvice. 

Varianta echipelor de lucru mobile se diferenţiază de celelalte prin faptul 
că stupinele sunt amplasate în perimetre protejate în care este asigurată paza iar 
lucrările se execută cu formaţii de lucru coordonate şi supravegheate de 
apicultorii proprietari. În cazul sistemului pastoral de întreţinere a familiilor este 
necesară deplasarea acestora la vatra de pastoral dacă aceasta nu se află la distanţe 
foarte mari. 

Varianta mixtă cu echipă de lucru mobilă şi apicultor supraveghetor de 
stupină sunt preluate toate avantajele de la varianta anterioară completate de 
ameliorarea dezavantajelor prin asigurarea unui sistem informaţional complet şi 
capacitatea de intervenţie operativă. Singurul dezavantaj pare să fie legat de 
creşterea costurilor cu forţa de muncă şi de utilizarea forţei de muncă. Totuşi s-au 
găsit soluţii şi pentru această problemă (2,8% dintre apicultori folosind-o) prin 
implicarea şi cointeresarea persoanelor care muncesc în apropiere stupinelor, 
utilizând de fapt un timp de lucru liber şi asigurând un venit suplimentar acestora. 

Oricare dintre variantele prezentate pot fi utilizate cu succes cu condiţia 
adaptării la particularităţile mediului, stupinei şi apicultorului. 

Organizarea fermelor apicole trebuie adaptată dinamic sistemului de 
întreţinere a familiilor de albine, structurii producţiei, gradului de specializare a 
acesteia, potenţialului melifer, particularităţilor factorului uman, nivelului de 
capitalizare şi dimensiunii exploataţiilor. 

Funcţia de antrenare – motivare presupune atragerea personalului la 
realizarea obiectivelor unităţii. Ea constă în acţiunea managerului de determinare 
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a personalului să acţioneze astfel încât unitatea economică să funcţioneze normal 
şi să obţină performanţe economice superioare. 

Conducătorii exploataţiilor apicole din zona cercetată consideră în 
unanimitate motivaţia prioritară a angajaţilor este stimularea bănească, apreciere 
justificată de altfel prin nivelul deosebit de scăzut a veniturilor populaţiei din 
mediul rural unde îşi desfăşoară activitatea majoritatea apicultorilor. O parte 
dintre aceştia consideră că aprecierea obiectivă a rezultatelor obţinute antrenează 
forţa de muncă în direcţia obiectivelor exploataţiei (24,0%) iar o fracţiune mult 
mai redusă (6,1%) consideră că participarea angajaţilor la activităţi de 
management le conferă o dovadă a recunoaşterii capacităţii şi dăruirii. 

Coordonarea constă în asigurarea, armonizarea şi sincronizarea eforturilor 
individuale şi a celor colective precum şi orientarea acestora în scopul atingerii 
nivelurilor fixate. Aceasta este impusă de necesitatea de desfăşurare a activităţilor 
în compartimente paralele, dispersia teritorială a activităţilor şi apariţia unor 
factori perturbatori. (3) 

În funcţie de modul de organizare şi de abilităţile conducătorilor 
exploataţiilor din arealul cercetat, există mari diferenţe în ceea ce priveşte 
ordonarea, sincronizarea, armonizarea şi reglarea activităţilor. 

În cadrul eşantionului analizat, eforturi de coordonare sunt impuse în 
special în exploataţiile în care activitatea de producţie de miere este completată de 
obţinerea cerii, polenului, propolisului, roilor, polenizarea plantelor entomofile 
cultivate şi obţinerea artificială a materialului biologic. 

În judeţul Iaşi datorită relativei diversificări a producţiei, coordonarea îşi 
exprimă funcţiile în 45,5% dintre fermele apicole iar în mod pregnant în cele care 
produc mătci şi cele care fac polenizare pentru producătorii agricoli reprezentând 
4,5% şi respectiv 9,1%. 

Pentru realizarea serviciului de polenizare este necesară desfăşurarea unor 
activităţi paralele în spaţii diferite şi cu muncitori cu specializări diferite 
utilizându-se în acelaşi timp imput-uri comune. O parte din output-urile din 
creşterea intensivă a mătcilor sunt folosite pentru sectorul de polenizare, cel de 
realizare a roilor şi cel de producţie, tip de integrare ce necesită o sincronizare 
strânsă. 

Îngrijorătoare este specializare producţiei apicole ce caracterizează 54,5% 
dintre stupine, datorită faptului că nu este utilizat întregul potenţial al familiilor de 
albine şi resursele melifere din zonă, cu efecte negative economice şi sociale. 

În judeţul Neamţ apicultura înregistrează un grad mult mai mare de 
specializare, 90,9% dintre exploataţiile agricole comercializând doar miere iar 
celelalte produse, dacă sunt obţinute intră la consumurile interne a familiei 
apicultorilor. În acelaşi timp, nici o exploataţie nu produce şi nu este autorizată să 
producă mătci în sistem intensiv pentru comercializare. Nesemnificativ este şi 
numărul celor care comercializează ceară şi propolis, produse ce pot fi obţinute 
fără eforturi importante de capital de exploatare şi forţă de muncă. 

În acest areal, coordonarea se manifestă în special în exploataţiile care 
dispun de mai multe stupine şi iar forţa de muncă este organizată în echipe mobile 
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sau apicultori individuali. Acestea deţin o pondere de cca. 8,3% în cadrul 
eşantionului cercetat. 

Comanda constă în capacitatea managerului de a realiza activităţi 
manageriale care au rolul de a transmite şi a transforma deciziile în acţiuni prin 
precizarea sarcinilor ce revin executanţilor şi a modalităţilor concrete realizarea 
lor. Prin acest atribut, managerul îşi exercită dreptul de a da dispoziţii obligatorii 
pentru subordonaţi, drept ce implică autoritate profesională determinată de 
competenţa, experienţa şi calităţile morale. 

Comanda se realizează printr-un proces de comunicare între manager şi 
subordonat, are un conţinut concret, specific şi exprimă ce are de făcut 
subordonatul, cu ce mijloace, la ce termen şi în corelaţie cu capacităţile de 
execuţie a subordonatului. (3) 

În practica apicolă toate aceste condiţii nu sunt integral satisfăcute deoarece 
uneori comenzile sunt incomplete, sau au un grad mare de generalizare, nu sunt 
întotdeauna corelate cu situaţia din teren sau nu sunt suficient de corect transmise. Pe de 
altă parte, în condiţiile sistemului de întreţinere transhumant, comunicarea întâlneşte 
diferite filtre cantitative şi calitative, subordonatului parvenindu-i comenzi trunchiate 
sau neclare, de cele mai multe ori datorită lipsei feed-back-ului apicultor-manager. 

Controlul şi evaluarea În practica apicolă problema evaluării trebuie tratată 
diferenţiat faţă de celelalte ramuri ale agriculturii datorită comportamentului specific al 
coloniilor de albine şi condiţiile naturale la care acestea sunt supuse. În primul rând prin 
faptul că evaluarea rezultatelor muncii prin producţiile obţinute nu este posibilă 
deoarece acestea sunt determinate în mod deosebit de potenţialul melifer, condiţiile 
climatice şi calitatea familiilor de albine. Pe de altă parte, aprecierea calităţii lucrărilor 
după o anumită perioadă de timp este zădărnicită de multe ori de procesele care se 
desfăşoară colonia în cadrul stupului.(5) 

Particularităţile evaluării în apicultură constau în: 
 evaluarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate; 
 evaluarea capacităţii de lucru în echipă şi a creativităţii materializată în 

soluţiile tehnologice propuse; 
 aprecierea comportamentului faţă de albine astfel încât acestea să fie 

cât mai rar lezate; 
 atitudine degajată dar preventivă faţă de pericolul pe care munca în 

această ramură de activitate o presupune; 
 evaluarea schimbului de informaţii între executanţi şi conducere în 

ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a coloniilor, situaţiile anormale identificate 
eventualele evenimente climatice şi intoxicaţii (ultimele în special pentru variantele 
organizatorice “stupina şi stuparul” şi “mixtă”). 

Controlul se realizează prin următoarele procedee de bază: 
 operativ – în timpul executării lucrării – înregistrează cea mai mare 

eficienţă motiv pentru care este specific tuturor variantelor de organizare cu excepţia 
celei care nu presupune prezenţa proprietarului stupinei în timpul efectuării lucrării; 

 post operativ – după realizarea lucrării, prin sondaj pe muncitor şi pe 
stupi; 
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 la sfârşitul sezonului activ (doar pe anumite elemente legate de 
organizarea cuibului, corelarea spaţiului cu nivelul de dezvoltare a familiilor sau gradul 
de infestare cu Varrooa) 

Calitatea şi volumul producţiei nu poate determina măsuri coercitive (în 
condiţiile nerealizării obiectivelor) datorită factorilor obiectivi la care este supusă 
stupina ci impune măsuri stimulative prin acordarea de sporuri şi bonificaţii în condiţiile 
depăşirii indicatorilor proiectaţi. 

În general, la nivelul judeţelor Iaşi şi Neamţ apicultura nu dispune de un 
management performant deşi există resurse suficiente pentru realizarea acestuia. Acest 
rezultat se datorează interesului scăzut faţă de informaţia economică, în general, şi 
informaţia de management în special. În acest caz se impune popularea modelelor de 
management specifice exploataţiilor apicole performante în cadrul întâlnirilor 
apicultorilor din cadrul asociaţiilor profesionale, cele organizate de organizate de 
organismele de stat cu rol în susţinerea şi dezvoltarea mediului rural cum sunt Direcţiile 
Agricole şi de Dezvoltare Rurală, Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricol 

CONCLUZII 
În judeţele Iaşi şi Neamţ previziunea se regăseşte sporadic în cadrul 

preocupărilor conducătorilor exploataţiilor apicole motiv pentru care evoluţia 
viitoare a acestora este incertă. 

Apicultura este majoritar organizată în stupine mici şi medii pe modelul în 
care apicultorul administrează direct propria stupină apelând la ajutorul familiei 
sau apelând la forţa de muncă sezonieră pentru lucrările ce necesită un volum 
mare de muncă. 

La baza antrenării forţei de muncă se află motivarea financiară completată 
uneori de pasiunea pentru apicultură şi conştiinţa importanţei acesteia. 

Pentru îmbunătăţirea managementului apicol se impune sensibilizarea 
apicultorilor pe diferite căi asupra importanţei managementului şi a influenţei 
acestuia asupra nivelului rezultatelor socio-economice. 
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	În practica apicolă toate aceste condiţii nu sunt integral satisfăcute deoarece uneori comenzile sunt incomplete, sau au un grad mare de generalizare, nu sunt întotdeauna corelate cu situaţia din teren sau nu sunt suficient de corect transmise. Pe de altă parte, în condiţiile sistemului de întreţinere transhumant, comunicarea întâlneşte diferite filtre cantitative şi calitative, subordonatului parvenindu-i comenzi trunchiate sau neclare, de cele mai multe ori datorită lipsei feed-back-ului apicultor-manager. 
	Controlul şi evaluarea În practica apicolă problema evaluării trebuie tratată diferenţiat faţă de celelalte ramuri ale agriculturii datorită comportamentului specific al coloniilor de albine şi condiţiile naturale la care acestea sunt supuse. În primul rând prin faptul că evaluarea rezultatelor muncii prin producţiile obţinute nu este posibilă deoarece acestea sunt determinate în mod deosebit de potenţialul melifer, condiţiile climatice şi calitatea familiilor de albine. Pe de altă parte, aprecierea calităţii lucrărilor după o anumită perioadă de timp este zădărnicită de multe ori de procesele care se desfăşoară colonia în cadrul stupului.(5) 
	Particularităţile evaluării în apicultură constau în: 
	 evaluarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate; 
	 evaluarea capacităţii de lucru în echipă şi a creativităţii materializată în soluţiile tehnologice propuse; 
	 aprecierea comportamentului faţă de albine astfel încât acestea să fie cât mai rar lezate; 
	 atitudine degajată dar preventivă faţă de pericolul pe care munca în această ramură de activitate o presupune; 
	 evaluarea schimbului de informaţii între executanţi şi conducere în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a coloniilor, situaţiile anormale identificate eventualele evenimente climatice şi intoxicaţii (ultimele în special pentru variantele organizatorice “stupina şi stuparul” şi “mixtă”). 
	Controlul se realizează prin următoarele procedee de bază: 
	 operativ – în timpul executării lucrării – înregistrează cea mai mare eficienţă motiv pentru care este specific tuturor variantelor de organizare cu excepţia celei care nu presupune prezenţa proprietarului stupinei în timpul efectuării lucrării; 
	 post operativ – după realizarea lucrării, prin sondaj pe muncitor şi pe stupi; 
	 la sfârşitul sezonului activ (doar pe anumite elemente legate de organizarea cuibului, corelarea spaţiului cu nivelul de dezvoltare a familiilor sau gradul de infestare cu Varrooa) 
	Calitatea şi volumul producţiei nu poate determina măsuri coercitive (în condiţiile nerealizării obiectivelor) datorită factorilor obiectivi la care este supusă stupina ci impune măsuri stimulative prin acordarea de sporuri şi bonificaţii în condiţiile depăşirii indicatorilor proiectaţi. 
	În general, la nivelul judeţelor Iaşi şi Neamţ apicultura nu dispune de un management performant deşi există resurse suficiente pentru realizarea acestuia. Acest rezultat se datorează interesului scăzut faţă de informaţia economică, în general, şi informaţia de management în special. În acest caz se impune popularea modelelor de management specifice exploataţiilor apicole performante în cadrul întâlnirilor apicultorilor din cadrul asociaţiilor profesionale, cele organizate de organizate de organismele de stat cu rol în susţinerea şi dezvoltarea mediului rural cum sunt Direcţiile Agricole şi de Dezvoltare Rurală, Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricol 
	CONCLUZII 
	În judeţele Iaşi şi Neamţ previziunea se regăseşte sporadic în cadrul preocupărilor conducătorilor exploataţiilor apicole motiv pentru care evoluţia viitoare a acestora este incertă. 


