
ASPECTE ORGANIZATORICE

Confirmarea participării  până la:  20.06.2007
 În vederea editării unei broşuri cu lucrările ce se 

vor prezenta vă rugăm să  le trimiteţi pina la data 
de 21.06.07 prin poşta electronică  
marculescu_angela@yahoo.com

 Pentru prezentarea lucrarilor dispunem de 
retroproiector, videoproiector şi leptop

 Cazarea se va face la Pensiunea „Turism” Şirnea  
 Vă rugăm să ne comunicaţi data sosirii si 

locurile de cazare pe care doriţi să le reţinem 

În perioada 23-24 iunie se desfăşoară la Şirnea
acţiuni sportive, culturale, tradiţionale specifice 
Sărbătorilor satului:
 „Ziua Olimpică” la Şirnea ediţia a XXV-a.
 „Sărbătoarea de Sânziene”

Pentru orice informaţii apelaţi la:
Prof.dr. Mărculescu Angela–preşedinte SRE 
E-mail: marculescu_angela@yahoo.com 
Tel. 0724 206331; 0368 413854; 
Tel.Fax 0268 330331
Str. Cocorului nr. 5  bl. 225 sc. A ap. 6  Braşov 

ŞIRNEA  se află pe drumul naţional Braşov - 
Câmpulung Muscel (Culoarul Bran-Rucăr)

SOCIETATEA  ROMÂNĂ de 
ETNOFARMACOLOGIE

în colaborare cu:
 

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

Braşov

organizează:

Masa rotundă cu tema

Plante medicinale şi 
tradiţii româneşti  

-  noaptea de Sânziene -

în perioada:
23-24 iunie  2007

Sediul de desfăşurare:
Hotelul  „Valea cu Struţi” 

ŞIRNEA

Jud. BRAŞOV
 

Societatea Română de Etnofarmacologie

Braşov, România

Înfiinţată în anul 2001, este afiliată la Societatea 
Europeană de Etnofarmacologie cu sediul la Strasbourg 
– Franţa şi are ca obiective principale:
♦ Integrarea pe baze ştiinţifice a medicinei 

tradiţionale şi a resurselor naturale în sistemul de 
sănătate - promovarea  plantelor medicinale, 
aromatice şi tinctoriale  

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

♦ 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 şi cu societăţi de 
producţie şi institute de cercetare româneşti

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 prezent (2006-2007) este 
partener la proiectul CEEX „Promovarea 
performanţelor ştiinţifice româneşti în domeniul 
producerii şi valorificării plantelor medicinale, 
aromatice şi tinctoriale”- contractor titular INMA 
Bucureşti



„Ca să facem părtaşă la bucuria noastră şi
bucuria altora....”,  am gândit   această întâlnire 
de ştiinţă, tradiţie şi parteneriate cu deschidere
europeană în domeniul plantelor medicinale şi
aromatice - la  ŞIRNEA - grădina cu  Sânziene -
şi  primul sat turistic al României.

Comitetul de organizare

Programul

Sâmbătă 23 iunie 2007
930 - 1030Primirea paricipanţilor
1030 – 13 Recunoaştere plante medicinale şi

aromatice la Şirnea (1)
13 – 1430 Masa de prânz (Hotel “Valea cu Struţi”)
15 – 1730 Prezentarea lucrărilor
1730- 18 Pauză de cafea
18 – 1845 Dezbateri pe tema: Proiecte europene 

în domeniul cercetării
19 -  20 Tradiţii  de Sânziene - întâlnire la 

Muzeul etnografic 
“Nicolae Frunteş”;

20 – 22 La cules de Sânziene; 
Cină tradiţională 

Duminică 24 iunie 2007
0930 – 12 Recunoaştere plante medicinale şi

aromatice la Şirnea (2)
1230– 14Masa de prânz

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE
a lucrărilor  prezentate

Format pagină : A4
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Text: TNR 12, line spacing 1
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Autori: aliniat stânga, TNR 12, spaţiu 1
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12, spaţiu 1
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  Lucrări ce vor fi prezentate
I.

1. Experimentul Şirnea şi Etnofarmacologia în 
promovarea plantelor medicinale, aromatice şi 
tinctoriale -  Prof.dr. Angela MĂRCULESCU, 
Ş.L.dr.farm.Dana HANGANU

2. Sânziana - credinţe şi tradiţii populare  -  Prof 
dr. Constantin DRAGULESCU

3. Sânzienele ca plante medicinale -  Prof dr.
Mircea TĂMAŞ

4. Plante medicinale şi aromatice din zona 
montană - mijloace terapeutice tradiţionale şi 
moderne -  Prof dr. Mircea TĂMAŞ 

5. Parcul Naţional Piatra Craiului şi plantele 
medicinale şi aromatice protejate în acest spaţiu -
Dr.ing. Oliviu POP

6. HOFIGAL SA - un fidel valorificator al 
plantelor medicinale şi aromatice - de la tradiţie la
ştiinţă - Dr.Ing. Ştefan MANEA, Dr.chim. 
Viorica TAMAŞ,  Ing. Daniela IONESCU

7. Flora spontană a zonei montane - o bază mereu 
actuală pentru introducerea în cultură, ameliorarea 
şi valorificarea speciilor medicinale şi aromatice - 
Dr.ing. Dana BOBIŢ

8. Biotehnologia - o şansă a plantelor medicinale
pe cale de dispariţie - Prof.dr. Camelia SAND

9. Tendinţe ale agroclimatului în zona Braşov   - 
Drd.ing. Gheorghe OLTEANU

10. Calitate şi eficienţă în domeniul plantelor
medicinale - Dr.ing. Dumitru  LAZURCA

11. Medicina naturii - un mod sigur de tratament 
-  Medic dr. Pavel CHIRILĂ  

12. Cartoful-aliment-medicament în zona 
montană - de la tradiţie la ştiinţă - Medic Anca 
LĂCĂTUŞ, Gh. OLTEANU

13. Plantele medicinale trimise de Dumnezeu si
puse în slujba omului prin fitoterapie - Sandor 
SZILAGY

14. Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan Sânzianul) şi
botezul cosmic din noaptea de Sânziene
Conf.dr.preot Nicolae MOŞOIU

15. PLANTELE ŞIRNEI în vremea Sânzienelor-
Prof.dr. Angela MĂRCULESCU, Drd.ing 
Gh.OLTEANU, Dr.ing. V. DONESCU

16. Film documentar - Schimbări globale ale
climei 

  II. 
Dezbateri pe tema:
„Proiecte europene în domeniul 
cercetării, producerii şi valorificării 
plantelor medicinale şi aromatice” 
(formare profesională, cercetare substanţe 
biologic active naturale (tehnologii, calitate, 
etc.), cercetare valorificare plante 
medicinale
Intervenţie Drd.ing. Emil POPA

Aducem cele mai calde MULŢUMIRI 
SPONSORILOR NOŞTRI !


