
 

Viaţa si activitatea Profesorului Veceslav Harnaj  

- Personalitate marcantă a apiculturii mondiale –  

 

 

 

Veceslav Harnaj, s-a născut la 7 nov. 

1917, în comuna Baimaclia, Raionul Căinari-

Basarabia. 

După absolvirea şcolii în comuna natală şi a 

liceului în Chişinău, a urmat cursurile 

Institutului Politehnic Bucureşti, pe care l-a 

absolvit în anul 1945 obţinând diploma de 

inginer constructor cu ,,magna cum laudea”. 

Între anii 1946-1974 a fost profesor la 

Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul de Construcţii, Academia Militară 

tehnică, Institutul de Petrol, Gaze, Geologie Bucureşti. 

Între anii 1957-1983 a fost Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de 

Albine din România.  

În anul 1965 a fost ales Preşedinte al Federaţiei internaţionale a 

Asociaţiilor de Apicultură - APIMONDIA.  

Profesorul V. Harnaj a fost ales Preşedinte al Apimondiei de cinci ori 

consecutiv, deşi statutul organizaţiei prevedea că aceeaşi persoană poate candida 

maxim de 2 ori. Pentru a permite alegerea sa a fost modificat statutul ceea ce a 

reprezentat o recunoaştere a meritelor sale deosebite.  

Pasiunea  pentru apicultură şi primele cunoştinţe în domeniu, i-au fost 

dăruite de tatăl său, Dimitrie Harnagea preot în comuna natală. 



Pe tot parcursul vieţii a împletit în mod armonios activitatea  profesională în 

domeniul tehnic cu marea pasiune pentru apicultură.  

 A publicat  164 lucrări în ţară şi străinătate şi a obţinut  numeroase brevete 

şi certificate de inventator preluate şi puse în aplicare atât în România cât şi în 

străinătate ca de exemplu în Japonia şi Germania. 

A predat cursuri de profil la prestigioase instituţii de învăţământ superior 

din Roma, Colorado, Berlin, Paris, etc. 

Ca o recunoaştere a  valorii sale, în anul 1968 a fost invitat să deschidă 

Lucrările primului Simpozion în domeniul lichidelor polifazate care a avut loc la 

Moscova iar în anul 1969 a obţinut ,,marea medalia de aur,, la Salonul 

Internaţional de Inventică din Germania. A fost ales Preşedinte al Asociaţiei 

Internaţionale de fluide polifazate  şi membru activ al Academiei de ştiinţe din 

New York (1964) iar în anul 1975 a fost ales membru de onoare al Academiei 

,,Pontzen,, din Napoli.  

Ca Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, în 

perioada 1964-1974, împreună cu un valoros colectiv de colaboratori a realizat un 

Complex Apicol unic în lume cuprinzând: Combinatul Apicol, Institutul de 

Cercetare pentru Apicultură, Liceul Apicol precum şi o expoziţie permanentă de 

apicultură care a fost deschisă încă din 1965 cu ocazia celui de al XX-lea Congres 

Internaţional de Apicultură din Bucureşti, când profesorul V.Harnaj, a fost ales 

pentru prima oară Preşedinte al Federaţiei  internaţionale a Asociaţiilor de 

Apicultură – Apimondia. 

În anul 1971 a înfiinţat Liceul Apicol din Bucureşti, care în  anul 1990 

devine Grupul Şcolar Agricol ,,Veceslav Harnaj,,. 

Sub conducerea sa, Apimondia s-a modernizat fiind îmbinate armonios 

activităţile specifice apicole şi cercetarea ştiinţifică în domeniu. Au fost organizate 

zeci de Simpozioane ştiinţifice pe diferite tematici iar cele mai importante lucrări 



în domeniu au fost traduse în cele cinci limbi ale Apimondia (engleză, germană, 

franceză, rusă, spaniolă) precum şi în limba română. 

În anul 1971 a înfiinţat la Bucureşti Institutul Internaţional de Tehnologie şi 

Economie apicolă, unitate ştiinţifică şi economică  aparţinând Apimondia unde îşi 

desfăşoară activitatea şi o editură care tipăreşte revista Apiacta,  lucrările de 

specialitate  prezentate la Congresele internaţionale Apimondia  precum şi 

numeroase alte publicaţii de specialitate aşa cum s-a menţionat mai sus. 

Colaboratorii săi cei mai apropiaţi împreună cu care  a reuşit să transfome 

Apimondia într-o organizaţie nonguvernamentală importantă pe plan mondial, au 

fost: Silvestro Cannamela din Italia, Raymond Bornek din Franţa,  Grigori D. 

Bilash din URSS, care au constituit echipa de aur şi liantul întregului sistem. 

Aşa cum pentru albine nu există frontiere acestea nu a existat nici pentru 

apicultori pentru că Profesorul Harnaj - un Preşedinte al apicultorilor- a făcut ca 

pentru apicultorii din lumea întreagă cortina de fier să nu existe.  

Tot ceea ce a întreprins Profesorul Harnaj a adus un imens prestigiu 

României şi recunoaşterea pe plan mondial a valorilor sale 

În anul 1985 profesorul V.Harnaj, a fost ales pe viaţă Preşedinte de onoare 

al Apimondia. 

Profesorul V. Harnaj s-a stins din viaţă în data de 28 octombrie  anul 1988. 

  

  

,, Parerea mea este ca va trebui sa fim intotdeauna constienti de faptul ca avem nevoie de un 

nou gen de industrie apicola pentru a tine pasul cu inovatiile tehnologice si progresul stiintific,,  

 

Din mesajul Presedintelui APIMONDIEI, Prof.dr. ing. Vecesalv Harnaj Congresul de la 

Nagoya, Japonia, 1985  

 

 


