


Societatea Română de Etnofarmacologie

Braşov, România

 
 A fost înfiinţată în anul 2001, este afiliată la 
Societatea Europeană de Etnofarmacologie cu 
sediul la Strasbourg – Franţa şi are ca obiective 
principale:
♦ Cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor 

europene în domeniul calităţii şi promovării pe 
piaţă a produselor fitoterapeutice autohtone 
prin colaborarea directă cu Societăţile 
similare de Etnofarmacologie din Europa.

♦ Integrarea pe baze ştiinţifice a medicinei 
tradiţionale şi a resurselor naturale în sistemul 
de sănătate.

♦ Sprijinirea tinerilor studenţi şi absolvenţi ai 
Facultăţilor de profil în scopul 
promovării:Etnofarmacologiei în România

♦ Promovarea tehnologiilor moderne de 
extracţie a principiilor active din produse 
vegetale.
Societatea Română de Etnofarmacologie 

(SRE) a beneficiat de 2 proiecte de formare 
formatori prin programe Leonardo da Vinci, în 
domeniul etnofarmacologiei (Metz Franţa 2002) şi 
în domeniul tehnologiilor moderne de extracţie 
(Archimex Franţa 2005) la care au participat câte 
10 stagiari formatori – membrii ai asociaţiei. În 
cadrul lucrărilor vor fi prezentate şi o parte din 
rezultatele acestor proiecte.

TALON  DE  ÎNREGISTRARE

NUME ________________________________

PRENUME_____________________________

Titlul ştiinţific___________________________

Instituţia________________________________

Adresa_________________________________

_______________________________________

Tel.    __________________Fax_____________

E-mail_________________________________

Titlul lucrării  ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Autori:  ________________________________

Prezentare:       Oral  
 Poster 

Stand pentru prezentare produse:  DA      NU   

Cazare: - perioada.. . . . . . . . . . . 
 - nr. persoane: . . . . . . .   F            B
  Opţiunea:  

- cămin sudenţi
- hotel 

Opţiunea pentru excursie:     DA         NU

SOCIETATEA   ROMÂNĂ  de  
ETNOFARMACOLOGIE

în colaborare cu:
Universitatea     Universitatea

„Lucian Blaga” Sibiu     „Transilvania” Braşov
şi

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Cartof  şi Sfeclă de Zahăr  Braşov

organizează:

al II-lea Simpozion  de Etnofarmacologie
cu participare internaţională

Calitatea
produselor biologic

active şi tehnologii inovative
de extracţie

în perioada:
30 iunie – 2 iulie 2006

Sediul de desfăşurare:
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof

şi  Sfeclă de Zahăr

BRAŞOV
Str. Fundăturii nr. 2, Tel. 0268 476795

 



În speranţa că

al II-lea Simpozion  de Etnofarmacologie
cu participare internaţională

 vine în întâmpinarea proiectelor de viitor în 
domeniul cercetării şi  valorificării plantelor 

medicinale şi aromatice, vă adresăm invitaţia de a 
participa la această acţiune şi aşteptăm cu interes 

lucrările şi intervenţiile D-voastră.

Comitetul de organizare

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE
a lucrărilor ştiinţifice prezentate

Format pagină : A4
Margini: sus, jos  2 cm;  stânga, dreapta 2,5 cm
Text: TNR 12, line spacing 1
Titlu: majuscule, bold, centrat, TNR 14, spaţiu 1
Autori: aliniat stânga, TNR 12, spaţiu 1
Instituţia de lucru a autorilor: aliniere stânga,  italic, 
TNR 12, spaţiu 1
Rezumat:  1 pagină (română şi engleză) aliniere stânga, 
TNR 10, spaţiu 1
Cuvinte cheie: aliniere stânga, italic, TNR 10, spaţiu 1
Conţinut: TNR 12, spaţiu 1, justifiy, tab
Titlu capitole: TNR 12, bold, aliniere stânga
Figuri: se includ în text în ordinea prezentării,
Tabele: numerotate sus dreapta, cu numere arabe, TNR 
10
Bibliografie: TNR 10, folosind referinţele acceptate

Programul simpozionului

Vineri 30 iunie 2006

09 – 10    Înregistrarea participanţilor
10 – 12    Deschiderea festivă şi conferinţe 
                plenare
12 – 13    Pauză de masă
13 – 14    Vizită colecţie plante medicinale
14 – 16    Prezentare lucrări
16 – 1630 Pauză de cafea
1630 – 19 Prezentare lucrări
19 – 22    Masa de seară

Sâmbătă 1 iulie 2006

09 – 11  Prezentare postere şi standuri 
              produse 
11 – 13  Prezentare lucrări
13 – 15  Pauză de masă
15 – 20  Activităţi culturale în Braşov  - vizită în 
oraşul vechi, Concert de orgă la Biserica Neagră  

Duminică 2 iulie
(opţional)

Excursie la Poiana Braşov, Râşnov, Bran, Şirnea  

Remedii tradiţionale în zona montană

Masă rotundă - Şirnea 

Planuri de perspectivă, colaborări, proiecte europene 
în domeniul cercetării şi valorificării plantelor 
medicinale şi aromatice implementării remediilor 
tradiţionale pe baze ştiinţifice.

ASPECTE ORGANIZATORICE

Data pt. trimitere talon de participare:   05.04.06
 
Data pt. trimitere rezumat:                     05.05.06

Taxa de participare se va trimite în contul 
Asociaţiei deschis la BCR filiala Braşov: 

Cont 2511.1-19859.1/ROL; Cod IBAN  
RO70RNCB1800000198590001
  
- 500.000 lei (50 RON)
- 200.000 lei (20 RON) pt. studenţi şi 
   situaţii  speciale 

Adresele la care puteţi primi informaţii 
suplimentare şi la care vă rugăm să trimiteţi 
corespondenţa D-voastră sunt:

Prof.dr. Mărculescu Angela–preşedinte SRE 
E-mail: marculescu_angela@yahoo.com 
Tel. 0724 090532; Tel.Fax 0268 330331
Str. Cocorului nr. 5  bl. 225 sc. A ap. 6  Braşov 

Dr.ing. Bobiţ Dana – vicepreşedinte SRE 
E-mail: danabobit@yahoo.com   
Tel. 0724356705; Tel.0268476795;  
Fax. 0268476608
Str. Fundăturii nr. 2  Braşov

Dr.farm. Hanganu Daniela–vicepreşedinte SRE
E-mail: handa_1964@yahoo.com
Tel. 0742009681; 0264580917
Str. Ion Creangă nr. 12 Cluj


