
 

 
 
 

Cea de-a 7-a ediţie a Târgului Naţional al Mierii se doreşte a fi, ca de fiecare dată, un 

eveniment important care să vină în sprijinul consumatorilor de produse apicole în contextul 

conştientizării importanţei acestora pentru sănătate şi o alimentaţie echilibrată. 

Din acest motiv suntem deosebit de onoraţi să vă invităm să participaţi şi la această 

ediţie a Târgului Naţional al Mierii - Bucureşti, organizat de A.C.A. din România în perioada 

14-16 septembrie 2012.  

Ca şi până acum, la târgul de miere vor participa atât apicultori ca producători primari, 

cât şi firme specializate în condiţionarea produselor apicole şi realizarea unei game 

diversificate de preparate pe bază de produse apicole - suplimente nutritive, medicamente, 

cosmetice etc. 

Totodată, pentru a veni în sprijinul producătorilor din apicultură,  la târg se vor putea 

găsi produse pentru nutriţia albinelor, medicamente pentru combaterea bolilor la albine, 

stupi şi componente, echipamente diverse, utilaje apicole, cărţi de specialitate, dar şi alte 

materiale utile pentru o apicultură performantă.  

Şi la această ediţie vom continua parteneriatul cu Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale - Compartimentul de Agricultură Ecologică, pentru a promova 

produsele apicole ecologice, având în vedere cererea tot mai mare de astfel de produse atât pe 

piaţa internă cât şi pe cea externă.  

 

Amplasarea standurilor se va face, la fel ca la ediţia anterioară, pe platforma A.C.A./I.C-

.D. Apicultură din Bucureşti, Bdul Ficusului nr. 42, sector 1. 

 

Înscrierile şi rezervările de standuri se vor achita până la data de 1 septembrie 2012, la 

sediul A.C.A. din România: 

 



Plata se poate face în numerar la sediul A.C.A. - Bdul Ficusului nr. 42, sector 1, cod 013975 

Bucureşti; telefon: 021-233.40.19 (doamna director economic Marioara Bălan)  

sau,  

prin transfer bancar în contul: RO33CARP041600218821RO01, Banca Carpatica, Sucursala 

Pantelimon, Bucureşti. 

 

Taxa de participare la Târgul Naţional al Mierii - stand de 3 x 3 m (cort, masă, scaun, plăcuţă 

de identificare) este de 372 lei inclusiv TVA. 

 

Tariful este valabil pentru toată perioada desfăşurării manifestării şi cuprinde toate facilităţile 

necesare bunei prezentări a mărfurilor. 

 

 

Pentru rezervări şi plata standurilor vă rugăm să vă adresaţi la:  

Asociaţia Crescătorilor de Albine din România: acaromania@rdsmail.ro, telefon: 

021/233.40.19. 

 

 

Detaliile şi schema de amplasare a standurilor vor fi publicate pe  www.icdapicultura.ro, dar şi 

în revista România apicolă în numărul viitor. 

 

Vă aşteptăm să vă alăturaţi Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România în această acţiune! 

 

 

COMITETUL  DE  ORGANIZARE: 

 

Ing. Ioan Fetea - preşedinte A.C.A. din România 

Daniela Rebega - consilier afaceri europene - M.A.D.R. 

 Dr. bioch. Cristina Mateescu - director general - I.C.-D. Apicultură 

Ing. Constantin Popa -  director general - Complex Apicol  

Dr. ing. Adrian Siceanu - director ştiintific - I.C.-D. Apicultură 

Ec. Marioara Bălan - director economic - A.C.A. din România 

Dr. ing Eliza Căuia - director de comunicare - I.C.D. Apicultură 
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