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REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: marketing, apicultură, miere, canale de distribuţie, direcţii de 

interes ale apicultorilor, grupe de apicultori, calitatea mierii, etichetare, promovare. 

 

Apicultura a început să se dezvolte încă din timpul dacilor. Dacii creşteau albinele 

pentru miere şi ceară. Mierea fiind una din principalele surse de hrană. Ȋn secolul al 

XVIII-lea, conform documentelor epocii, ȋn Moldova și Muntenia existau peste 1 milion 

de stupi. Apicultura a luat o nouǎ dezvoltare ȋn timpul stǎpânirii romane prin introducerea 

unor metode noi aduse de romani ȋn creșterea albinelor. În secolul al XIX-lea, apicultura 

modernǎ debutează, modernizându-se deosebit de mult prin invenţii ca: presa pentru 

producerea fagurilor artificiali, extractorul de miere, presa cu valţ (Mărghitaş, 2008). 

Apicultura este cea mai veche formă de producție de alimente. Apicultorii sunt 

împărțiti în următoarele categorii: categoria pasionaților - au un alt loc de muncă, dar 

apicultura practicată este un hobby, sideliners - care au alte venituri, dar practică 

apicultura ca un loc de muncă suplimentar pentru bani în plus și apicultorii comerciali în 

cazul în care apicultura, este singura lor sursă de venit (Pocol şi Mărghitaş, 2006). 

În prezent apicultura s-a dezvoltat foarte mult, punându-se accent  pe creşterea şi 

îngrijirea familiilor de albine. Apicultura vizează pe lângă importanţa sa economică şi o 

importanţă ştiinţifică, ecologică, socială, biodiversitatea mediului etc.  

Scopul României în ceea ce priveşte sectorul apicol este de a deveni un actor cheie 

pe piaţa globală a mierii de calitate superioară. Pentru a-şi păstra şi a-şi consolida această 

poziţie într-o lume dinamică, globalizată şi foarte competitivă, marketingul trebuie să fie 

implementat în cadrul firmelor apicole şi în cadrul apicultorilor care lucrează pe cont 

propriu (persoană fizică autorizată). Marketingul se axează pe comercializarea unei game 

largi de produse apicole şi pe generarea de venituri substanţiale pentru apicultori. Astfel, 

analiza factorilor care influenţează marketingul în sectorul apicol este foarte importantă. 

Mierea este cel mai important produs primar al apiculturii atât din punct de vedere 

cantitativ cât și din punct de vedere economic. A fost de asemenea, primul produs apicol  

folosit de omenire în antichitate (Krell, 2001). 
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Studiul de piaţă efectuat în această teză de doctorat se referă la următoarele tipuri 

de miere: miere de salcâm, polifloră şi de tei 

Mierea de salcâm este o delicatesă, cu o textură moale (Kádár şi colab.,2010) 

,fiind cea mai mai solicitată, datorită aromei şi gustului plăcut pe care îl are, facând parte 

totodată din sortul de miere de calitate superioară (Mărghitaş, 2008).  

Mierea polifloră rezultă din nectarul mai multor flori (Salonen şi Juljunen-Tiitto, 

2012), din compoziţia făcând parte vitamine din complexul B şi C (www.emiere.ro). 

Mierea de tei este destul de deschisă la culoare, cu conţinut ridicat în apă, aroma 

foarte pronunţată aminteşte perfect planta de origine atribuindu-i-se virtuţiile medicinale 

calmante şi expectorante ale plantei Tilia (www.proapicultura.ro).  

Marketingul este încă un subiect teribil de neînţeles în cercurile de afaceri şi în 

mintea publicului. Companiile cred că existenţa marketingului este pentru a ajuta 

procesul de fabricaţie a unei companii să scape de propriile produse, însă adevărul este 

invers, şi anume că procesul de fabricaţie există pentru a sprijini marketingul (Kotler, 

2003). 

Promovarea marketingului în apicultură are ca scop final creşterea veniturilor 

apicultorilor, o dezvoltare mult mai rapidă a produselor şi a afacerii apicultorilor care 

colaborează cu diverse firme din sectorul de marketing şi o strategie de revitalizare şi 

transformare a produselor apicole a apicultorilor. Pentru ca marketingul să poată fi 

promovat în sectorul apicol, este absolut necesar a se cunoaşte principalele direcţii de 

interes ale apicultorilor, principalele grupe de apicultori, calitatea mierii şi etichetarea 

produsului de tip miere. Importanţa prezentei cercetări este dată de actualitatea 

problematicii abordate.  

Partea I a lucrării „Stadiul actual al cunoaşterii” cuprinde trei capitole: 

„Apicultura” „Mierea” şi „Marketingul”. Primul capitol prezintă un scurt istoric al 

apiculturii în România, precum şi o prezentare a sectorului apicol din punct de vedere al 

importului şi exportului de miere.  

Capitolul al doilea cuprinde tipurile de miere existente in România, o scurtă 

prezentare a tipurilor de miere (salcâm, polifloră şi tei) cercetate în prezentul studiu, 

proprietăţile fizice şi însuşirile terapeutice ale mierii. 

Capitolul trei cuprinde o expunere a literaturii de specialitate din domeniul  
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marketingului. După o scurtă expunere a marketingului, se prezintă principalele definiţii 

ale cercetării de marketing, ale cercetării calitative, ale metodei de cercetare folosită în 

prezenta teză (interviul semi-structurat) şi ale produsului şi etichetării acestuia.  

Partea a II-a, „Cercetări proprii”, cuprinde Capitolul IV „Material şi Metodă” în 

care se realizează o descriere a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, o descriere a probelor 

de miere colectate din cadrul celor 3 canale de distribuţie din Regiunea de Nord Vest a 

României, analiza componentelor principale pentru apicultorii intervievaţi din cadrul 

principalelor pieţe agroalimentare din regiunea cercetată cât şi o descriere a analizelor 

efectuate pe mierea colectată din această. De asemenea, se prezintă etapele, obiectivele şi 

ipotezele cercetării, cât şi metodele cu ajutorul cărora s-a realizat cercetarea. Metodele de 

culegere a datelor utilizate au fost interviul şi studiul de piaţă al mierii (colectarea celor 

134 de probe). Interviul s-a desfăşurat în perioada 16 mai 2012 – 5 iunie 2012 la nivelul 

Regiunii de Nord-Vest a României în cele şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Sălaj şi Satu-Mare pe un eşantion format din populaţia statistică de 

apicultorii din Regiunea de Nord-Vest a României care îşi desfac produsele în pieţele 

agroalimentare locale cercetate în perioada mai sus menţionată, iar instrumentul de lucru 

ales a fost interviul semi-structurat.  

Obiectivul principal al cercetării are în vedere identificarea stabilirea principalelor 

direcţii de interes ale apicultorilor, stabilirea principalelor grupe de apicultori, stabilirea 

calităţii mierii colectată din zona de Nord-Vest a României şi etichetarea produsului de 

tip miere.  

Capitolul V, „Rezultate şi discuţii”, cuprinde: rezultatele cercetării calitative, 

calitatea de tip produs miere (magazinele Apicola, pieţele agroalimentare şi 

hipermarketuri, supermarketuri, magazine), determinarea conţinutului de vitamina C, 

etichetarea mierii din cadrul celor 3 canale de distribuţie cercetate, interpretarea testului 

ANOVA şi testului T. 

În ceea ce priveşte rezultatele cercetării calitative a fost explorat un univers mai 

puțin cunoscut, o problemă vag definită sau pentru a înţelege un fenomen, a-l analiza în 

profunzime, pentru a-i surprinde toate subtilitățile (Evrard şi colab., 1993). Astfel pentru 

a evidenţia valabilitatea şi valoarea interviului efectuat, am considerat necesară 

îndeplinirea a cinci condiţii: identificarea clară a populaţiei statistice, prezentarea 
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detaliată a obiectivului studiului, identificarea constrângerilor şi impactul acestora asupra 

studiului, utilizarea cu eficienţă a tehnicilor de cercetare potrivite şi prezentarea într-o 

manieră obiectivă a rezultatelor care se doresc a avea o utilitate finală. 

Interviurile au fost desfăşurate în reşedinţele de judeţ ale celor 6 judeţe din 

regiunea de Nord-Vest în pieţele agroalimentare principale: 

 Piaţa Mare (la Platou) din Zalau 

 Piaţa Mare din Satu-Mare 

 Piaţa Agroalimentară Decebal din Bistiţa-Năsăud 

 Piaţa Agroalimentară Izvoarele (Piaţa Mare) din Baia-Mare 

 Piaţa Agroalimentară Cetăţii (Piaţa Mare) din Oradea 

 Piaţa Agroalimentară Decebal din Oradea 

 Piaţa Agroalimentară Mărăşti din Cluj 

 Piaţa Agroalimentară Mihai Viteazu din Cluj 

Clujul obţine un procentaj de 27.8% din totalul respondenţilor din eşantion, 

Oradea un procentaj de 22.2%, Bistriţa un procentaj de 16.7%, iar Baia Mare, Satu Mare 

şi Zalău un procentaj de 11.1%. 

Majoritatea respondenților sunt de gen feminin (61%) dar acest lucru este datorat 

faptului că în general apicultura se realizează în familie iar soţia este cea care se ocupă de 

comercializare. Un alt element interesant este faptul că majoritatea respondenţilor provin 

din zona urbană (77%), reşedinţa permanentă fiind în zona urbană iar apicultura este 

realizată la „casa de la ţară”, cu câţiva stupii ca urmare a moştenirii acestei îndeletniciri şi 

ca şi completare a veniturilor.83%  au un nivelul scăzut al venitul până în 1500 RON . Un 

procent de 47.1% dintre apicultori deţin maxim 50 de familii de albine, procent obţinut în 

urma anchetei realizate. Vârsta este în general peste 50 de ani, doar 28% sunt sub 49 de 

ani. Studiile se situează la nivelul liceu sau şcoală profesională. Un procentaj de 27% au 

nivel de şcolarizare ridicat (nivel licenţă) aceştia provin din mediul urban şi au vârste de  

30-39 ani. Apicultura staţionară este practicată de toţi respondenți iar 61% din 

respondenţi practică şi apicultura pastorală. Mierea comercializată cu precădere este cea 

polifloră (aproximativ 50%), urmată apoi de mierea de salcâm (43%) şi în procentaj 

destul de scăzut mierea de tei (7%). Ambalajul preferat este cel de sticlă, însă există şi un 

procent de 10% care iau în considerare şi ambalajul de plastic. 
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În ceea ce priveşte gramajul se utilizează în special gramajele medii de 400-500 

grame sau chiar mari 800 grame – 1kg. 

Pentru a reduce complexitate de date cu numeroase corelaţii şi legături  şi a 

înţelege mai rapid care sunt direcțiile principale prin care putem descrie activitatea de 

apicultură am utilizat analiza componentelor principale. Prin aplicarea acestei tehnici am 

obţinut 6 direcţii de descriere a apicultorilor care explică în proporţie de 77% 

comportamentul lor. Primul factor se poate denumi „comoditatea sau simplu şi eficient”. 

A doua direcţie ca şi „menţinerea calităţii produsului”. A treia direcţie dedicată „savorii 

produsului”. Al patrulea factor „identificare de bază a produsului”. Al cincilea factor îl 

putem denumi ca şi „calitatea prin imagine”. Ultimul factor îl vom denumi 

„provenienţă”. 

Datorită unui număr redus de chestionare, având de a face cu multe variabile 

calitative (nominale) o analiză potrivită este analiza corespondenţelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul studiului de faţă vom utiliza cei 6 factori derivaţi prin analiza componentelor 

principale în corespondenţă cu diferite variabile demografice (sex, vârstă, oraş, şcoală). 

 Astfel cele 6 componente ne ajută să denumim axele (graficului de mai sus) astfel:  

 Axa OX în direcţia pozitivă (dreapta) reflectă interesul pentru calitate prin 

imagine. 
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 În direcţia negativă (stânga) redă interesul pentru exploatarea calităţii prin 

savoarea produsului. 

 Axa OY prezintă în direcţia pozitivă (sus) – interesul pentru menţinerea şi 

păstrarea calităţii prin precizarea pe ambalaj a condiţiilor de păstrarea şi a 

termenului de valabilitate. 

 În direcţia negativă (jos) interesul pentru identificarea elementelor de bază 

ale produsului precum şi provenienţa. 

 În mijlocul axelor se regăseşte regiunea în care primul factor – comoditate 

sau simplu şi eficient îşi face simţită prezenţa. 

Cele două axe delimitează 4 cadrane în care regăsim diferite grupări de oraşe şi 

caracteristici demografice. Astfel începând cu colţul dreapta sus: 

 Oraşul Zalău – se identifică printr-un interes crescut pentru menţinerea 

calităţii produsului iar daca ar fi să aleagă între imagine şi savoare aceşti 

apicultori ar merge spre savoare. Nu găsim aici neapărat un grup specific de 

vârstă. 

 Cei din Satu Mare sunt caracterizaţi de importanţa imaginii produsului şi 

fiindcă nu se apropie foarte mult de vreuna din extremele axei OY putem 

spune că sunt interesaţi destul de mult de idea de comoditate şi simplitate a 

produsului. 

 Oraşul Cluj-Napoca este undeva între produse simple şi cele care reflectă 

provenienţa. Atât apicultorii din zona Clujului cât şi cei din Satu Mare prin 

caracteristicile lor tind a fi peste 50 de ani, bărbaţi şi cu liceu sau şcoală 

profesională 

 Grupul de apicultori din Oradea, Baia Mare şi Bistriţa acordă un interes 

crescut savorii produsului cu diferența că cei din Bistriţa şi Oradea tind a fi 

femei tinere cu facultate iar în Baia Mare mai mult persoane de 40-49 ani. 

De asemenea orădenii acordă interes şi elementelor de provenienţă a 

produsului pe când bistriţenii ţin mai mult la comoditate şi beneficiul 

practic.  

Din totalul probelor de miere (134 de probe): 
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 mierea foarte proaspătă sau recent recoltată predomină cu un procent de 

44% (71.4% mierea din pieţele agroalimentare , 57.1% mierea din 

magazinele Apicola, iar pe ultimul loc fiind mierea din hipermarketuri cu 

un procent de 26.9%)  

 mierea proaspătă cu un procent de 41% ( 28.6% mierea din magazinele 

Apicola şi pieţele agroalimentare, mierea din hipermarketuri având un 

procent aproape de 2 ori mai mare 50%) 

 mierea ţinută în condiţii improprii pentru o perioadă lungă de timp având un 

procent de 15% (cu un procent de 0% mierea din pieţele agroalimentare, cu 

un procent de 14.3% mierea din magazinele Apicola, loc cu un procent de 

23.1% mierea din hipermarketuri). 

Valoarea normală a conţinutului de apă din miere fiind de 17-18% (Mărghitaş, 

2008). 

 Probele de miere de salcâm din magazinele Apicola au o valoare medie a 

conţinutului de apă de 18.23% depăşind intervalul 17-18%.  

 Probele de miere de tei din magazinele Apicola cu o valoare medie a 

conţinutului de apă de 18.50% nu se încadrează în valoarea normală a 

conţinutului de apă din miere, depăşind intervalul 17-18%.  

 Probele de miere polifloră cu o valoare medie a conţinutului de apă de 

17.62% se încadrează în acest interval. 

 Toate probele de miere din cadrul pieţelor agroalimentare a Regiunii de 

Nord Vest a României (mierea de salcâm cu o valoare medie a conţinutului 

de apă de 17.83%, mierea polifloră cu o valoare medie a conţinutului de apă 

de 17.90% şi mierea de tei cu o valoare medie a conţinutului de apă de 

17.58%) se încadrează în intervalul 17-18%. 

 Probele de miere de salcâm din cadrul hipermaketurilor au o valoare medie 

a conţinutului de apă de 17.83% încadrându-se în intervalul 17-18%.  

 Probele de miere polifloră şi de tei cu o valoarea medie a conţinutului de 

apă de 18.44% respectiv 18.19% nu se încadrează în intervalul 17-18%. 

Din totalul de 134 de probe de miere colectate din Regiune de Nord Vest a 

României 44% au un nivel de zaharuri care nu se încadrează în limitele admise de  
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standarde, iar 56% au un nivel de zaharuri acceptat de limitele impuse de standarde. 

Din numărul total al probelor de miere de salcâm (49 de probe) un procent de 

87.8% au o valoare medie a conductivităţii electrice ce depăşeşte limita de 0.15mS/cm
2
, 

valoare pentru mierea de salcâm, iar un procent de 12.2% au o valoare medie a 

conductivităţii electrice ce nu depăşeşte această limită. Probele de miere polifloră au o 

valoare medie a conductivităţii electrice sub limita admisă (0.5 mS/cm
2
). În cazul 

probelor de miere de tei un procent de 11.1% depăşesc limita de 0.5 mS/cm
2
 a 

conductivităţii electrice, iar un procent de 88.9% nu depăşesc limita admisă. 

Toate probele de miere colectate din Regiunea de Nord Vest a României (134 

probe) au un conţinut de cenuşă sub 0.5%. 

Din totalul de 40 de probe de miere care conţin vitamina C, un număr de 25 de 

probe de miere polifloră conţin vitamina C, 11 probe de miere de tei conţin vitamina C şi 

doar 4 probe de miere de salcâm conţin vitamina C. 

În concluzie fiecare canal de distribuţie are avantajele şi dezavantajele sale. 

Hipermarketurile, supermarketurile şi magazinele îsi permit o etichetare mai amănunţită, 

mai costisitoare şi mai placută vizibil pentru consumator, pe când apicultorii din pieţele 

agroalimentare preferă o etichetă extrem de simplă cu nişte informaţii succinte şi 

insuficiente pentru consumatori. Magazinele Apicola au o etichetă extrem de clasică, 

unele dintre ele folosind aceeaşi etichetă de ani buni de zile. 

Cât despre calitatea mierii din datele prezentate mai sus se observă faptul că 

mierea din pieţele agroalimentare, distribuită direct de apicultori, este mult mai proaspătă 

decât mierea din comerţ şi mierea din magazinele Apicola. În ciuda acestui lucru 

veniturile apicultorilor sunt extrem de mici în comparaţie cu veniturile hipermarketurilor, 

supermarketurilor şi magazinelor, aceştia fiind nevoiţi să practice apicultura ca un hobby 

sau ca o moştenire de familie.  

Din cadrul celor 3 canale de distribuţie am colectat un număr de 49 de probe de 

miere de salcâm, 58 de probe de miere polifloră şi 27 de probe de miere de tei. 

Din totalul probelor de miere de salcâm 91.8% prezintă etichetă pe ambalaj, iar 

8.2% nu prezintă etichetă pe ambalaj. Din totalul probelor de miere polifloră 93.1% 

prezintă etichetă pe ambalaj, 6.9% nu prezintă etichetă pe ambalaj. Toate probele de 

miere de tei au etichetă pe ambalaj.  
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Din totalul probelor de miere de salcâm colectate din Regiunea de Nord Vest a 

României 20% prezintă pe etichetă standardul STAS 784/2/89, care exprimă condiţiile 

tehnice de calitate la desfacere a mierii de albine, iar 80% din totalul de probe nu au acest 

standard.  

Din totalul probelor de miere polifloră colectate din Regiunea de Nord Vest a  

României 16.4% prezintă pe  etichetă standardul STAS 784/2/89 iar 83.6% din totalul de 

probe nu prezintă acest standard pe eticheta mierii.  

Din totalul probelor de miere de tei colectate din cele 3 canale de distribuţie 

cercetate ale Regiunii de Nord Vest a României 19.4% prezintă pe etichetă standardul 

STAS 784/2/89 exprimând condiţii tehnice de calitate de desfacere ale mierii de albine, 

iar 80.6% din totalul de probe nu au acest standard pe etichetă.  

Din totalul de 49 de probe de miere de salcâm 87.9% au un ambalaj de sticlă, iar 

12.1% au un ambalaj de plastic. 

Din totalul probelor de miere polifloră 96.3% au un amblaj de sticlă, iar 3.7% au 

un ambalaj de plastic.  

Din totalul probelor de miere de tei 87.9% au un ambalaj de sticlă. Iar 12.1% au un 

ambalaj de plastic. 

Tipurile de amabalaj de 250g, 400g, 450g şi 500g sunt predominante la toate 

tipurile de miere. Conform cercetării calitative tipurile de ambalaj de 400g şi 500g sunt 

preferate si de către apicultorii din pieţele agroalimentare. 

Din totalul probelor de miere 31% au pe eticheta produsului sintagma „a se păstra 

la loc uscat şi răcoros” iar 69% nu au pe eticheta produslui sintagma „a se păstra la loc 

uscat şi răcoros”. 

38 de probe de miere de salcâm, 45 de probe de miere polifloră şi 14 probe de 

miere de tei conţin sintagma „a se consuma de preferinţă înainte de...” pe eticheta 

produsului, reprezentând 72.4% din totalul de probe colectate. 7 probe de miere de 

salcâm, 10 probe de miere polifloră şi 13 probe de miere de tei nu conţin sintagma „a se 

consuma de preferinţă înainte de...” pe eticheta produsului, reprezentând 27.6 % din 

totalul de probe colectate (30 de probe de miere fără dată de valabilitate pe etichetă iar 7  

probe de miere fără etichetă). 

Numărul probelor de miere care conţin informaţii nutriţionale, reprezentând 26.9%  
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din totalul de probe de miere, este mult mai mic decât numărul probelor de miere care nu 

conţin informaţii nutriţionale, reprezentând 73.1%  din totalul de probe de miere colectate 

din Regiunea de Nord Vest a României. 

Capitolul VI prezintă un model de reclamă, un model de pliant şi o etichetă ideală.  

Ca urmare a dezinteresului faţă de produsele apicole, se constată că publicitatea acestora  

este mai dificil de realizat din cauza lipsei de cunoştinţe în domeniul marketingului, 

indiferent dacă mediul publicitar la care se apelează este tipărit (presă, pliante, ghiduri, 

afișe turistice etc.) sau de factură electronică, audio vizuală: internet, televiziune sau 

radio. În urma realizării unei statistici a informaţiilor existente pe etichetele celor 134 de 

probe de miere colectate din Regiunea de Nord vest a României s-a constatat lipsa 

diferitor informaţii necesare pe eticheta unui produs. Prin urmare în imaginea de mai jos 

s-a propus o etichetă ideală, care conţine toate informaţiile cerute de Directiva 

2000/13/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 89. Eticheta ideală Sursa: prelucrări proprii 
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Prezenta teză de doctorat aduce o contribuţie semnificativă la cercetările existente 

în domeniul marketingului, oferind o perspectivă de noutate prin identificarea factorilor 

care influenţează marketingul în sectorul apicol. Caracterul inovativ al prezentului studiu 

se datorează şi lipsei de cercetări din Romania în domeniul antreprenoriatului în sectorul 

apicol şi vizează următoarele aspecte: 

1. Identificarea celor mai importante tendinţe de cercetare din domeniul 

marketingului şi evidenţierea abordărilor teoretice privind studiul de piaţă 

efectuat în sectorul apicol din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.  

2. Realizarea unui studiu de piaţă a mierii la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Nord-Vest a României, pentru prima dată în ţara noastră, identificându-se 

factorii care influenţează direcţiile de descriere a apicultorilor. 

3. Elaborarea unui model de reclamă, de pliant şi de etichetă, unic în sectorul 

apicol, este destinat promovării unui produs apicol. 

La final, în capitolul al VII-lea se conturează o serie de concluzii şi propuneri 

legate de continuarea cercetării. Conform rezultatelor prezentului studiu, este necesar a se  

analiza factorii care determină marketingul şi în celelalte Regiuni de Dezvoltare ale 

României prin extinderea ariei geografice incluse în studiu, utilizând un număr mai mare 

de variabile în analiză. La o primă analiză calitativă prin interviu se observă o oarecare 

diferenţiere a apicultorilor în funcţie de zonă. Această diferențiere merită a fi studiată 

printr-o analiză cantitativă ulterioară prin intermediul unui chestionar mai complex şi 

aplicat unei populaţii statistice mai vaste. Supunerea celor 134 de probe de miere 

colectate din Regiunea de Nord Vest a României la un alt set de analize în vederea 

determinării autenticităţii mierii. Realizarea unei evaluări a rezultatelor promovării 

produselor apicole, analizându-se în special nivelul imaginii produsului, satisfacţiei 

clientului cât si nivelul veniturilor în urma strategiilor de promovare aplicate etc 

Relevanţa practică a prezentei teze de doctorat reiese din faptul că pe baza 

rezultatelor studiului de piaţă al mierii, au fost formulate concluzii finale referitoare la: 

 calitatea mierii din Regiunea de Nord Vest a României 

 etichetarea mierii colectată din Nord Vestul Transilvaniei  

 însemnări cu o utilitate practică însemnată pentru promovarea produselor 

apicole cuprinse în capitolul „Politica de marketing în vederea lansării pe 
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piaţă a unei reclame, a unui pliant şi a unei etichete pentru produsul de tip 

miere”. 

Pentru autorităţile sau organizaţiile implicate în proiecte privind dezvoltarea rurală 

şi a apiculturii (guvern, agenţii de dezvoltare locale, asociaţii apicole, centre de 

consultanţă), rezultatele prezentei cercetări pot să reprezinte puncte de plecare în 

elaborarea unor strategii de promovare şi a unor strategii de o mai bună cunoaştere a 

sectorului apicol. 


