
SOCIETATEA ROMÂNĂ de 
ETNOFARMACOLOGIE 

 
 
 

organizează: 
 

Masa rotundă cu tema 
 
 

Plante endemice din CarpaŃi 
- resurse pentru sănătate - 

 

 
Leucanthemum waldsteinii 

 
în perioada: 

19-21 iunie 2009 
 

Sediul de desfăşurare: 
Hotelul „Valea cu StruŃi”  

 

ŞIRNEA 
 

Jud. BRAŞOV 
  

 

Societatea Română de Etnofarmacologie 

Braşov, România 

 

ÎnfiinŃată în anul 2001, este afiliată la Societatea 
Europeană de Etnofarmacologie cu sediul la Strasbourg 

– FranŃa şi are ca obiective principale: 

♦ Integrarea pe baze ştiinŃifice a medicinei 

tradiŃionale şi a resurselor naturale în sistemul de 

sănătate - promovarea  plantelor medicinale, 

aromatice şi tinctoriale   

♦ Sprijinirea tinerilor studenŃi şi absolvenŃi ai 

FacultăŃilor de profil în scopul promovării 

Etnofarmacologiei în România 

♦ Cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor europene 

în domeniul calităŃii şi promovării pe piaŃă a 

produselor fitoterapeutice autohtone prin 

colaborarea directă cu SocietăŃile similare de 

Etnofarmacologie din Europa şi cu societăŃi de 

producŃie şi institute de cercetare româneşti 

 

 Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE) 

este beneficiarul unor  proiecte importante: 

- 2 proiecte de formare formatori prin programe 
Leonardo da Vinci, în domeniul etnofarmacologiei 
(Metz FranŃa 2002) şi în domeniul tehnologiilor 
moderne de extracŃie (Archimex FranŃa 2005)   

-  un  proiect CEEX 331/2006-2008 „Promovarea 
performanŃelor ştiinŃifice româneşti în domeniul 
producerii şi valorificării plantelor medicinale, 
aromatice şi tinctoriale”-  partener la proiect  
alături de  INMA Bucureşt ca titular 

- în curs de aprobare proiectul”Formare formatori în 
domeniul alergenilor alimentari” – partener extern 
Universitatea din Milano - Italia 

 

ASPECTE ORGANIZATORICE 
 
 Confirmarea participării până la:  16.06.2009 

• În vederea editării unei broşuri cu lucrările ce se 
vor prezenta vă rugăm să le aduceŃi in format 
electronic  

• Pentru prezentarea lucrărilor dispunem de 
retroproiector, videoproiector şi leptop 

• Taxa de participare 150 RON 
• Cazarea se va face la Pensiunea „Turism” Şirnea  

şi la Hotel Valea cu StruŃi în funcŃie de obŃiuni 
• Vă rugăm să ne comunicaŃi data sosirii şi locurile 

de cazare pe care doriŃi să le reŃinem  

 
 
Se poate rămâne la festivităŃile specifice satului 
turistic Şirnea în perioada 23-24 iunie (acŃiuni 
sportive, culturale, obiceiuri tradiŃionale): 
• „Ziua Olimpică” la Şirnea ediŃia a XXIX-a. 
• „Sărbătoarea de Sânziene” 
 
Pentru orice informaŃii apelaŃi la: 
Prof.dr. Mărculescu Angela–preşedinte SRE  
E-mail: marculescu_angela@yahoo.com  
Tel. 0724 206331; 0368 413854;  
Tel. 0268 514 331 
Str. FântâniŃei  nr.47 A,Braşov  
 
ŞIRNEA  se află pe drumul naŃional Braşov - 
Câmpulung Muscel (Culoarul Bran-Rucăr) 



 

 
„Ca să facem părtaşă la bucuria noastră şi 
bucuria altora....”  
vă propunem acum, în preajma Sânzienelor, o 
întâlnire la poalele Pietrei Craiului – în satul 
turistic ŞIRNEA -  pentru a beneficia de darurile 
nepreŃuite ale plantelor medicinale şi aromatice, 
aplecându-ne până la pământ şi înălŃându-ne 
până la ceruri după ele.... 
  Comitetul de organizare, 

   
 

Programul 
 

Vineri 19 iunie 2009 
  Primirea paricipanŃilor 
  Localizarea în spaŃiul Şirnei 
  şi timpul Sânzienelor 
1900  Cină tradiŃională 
  - obiceiuri specifice zonei 
  – seară de muzică şi poezie.  
 Aromaterapie in situ 
 
Sâmbătă 20 iunie 2009 
0800 – 0830 Încărcare energetică 
  – desculŃ prin rouă 
  – botez cu lumina răsăritului de 
                           soare 
1000– 1400 Prezentare lucrări 
1400– 1500 Masă de prânz 
1500– 1600 Vizită la Muzeul etnografic 
  “Nicolae Frunteş” 
1600– 1900 Recunoaştere de plante medicinale 

şi   aromatice la Şirnea 

  – identificare  Sânziene 
1900– 2000 Dezbateri privind proiectele de 

   dezvoltare rurală 
2000  Cină  tradiŃională 
 
 

 

 
Lucrări ce vor fi prezentate 
 
1. Cuvânt de deschidere Prof.dr. Angela 
MĂRCULESCU – Lumina de Sânziene şi forŃa 
vindecătoare a plantelor din CarpaŃi 
 
2. Prezentarea cadrului general al forumului 
Science for Carpatiens - S4C - structură a 
Mountins Researchs Initiative  - MRI Europe – 
Prof.dr. Romulus GRUIA 

 
3. Endemitele din CarpaŃi în credinŃe şi tradiŃii 
populare  -  Prof dr. Constantin DRAGULESCU 

 
4. Aspecte botanice şi farmacodinamice asupra 
unor specii endemice din CarpaŃi -  Prof dr. 
Mircea TĂMAŞ, Conf.dr.farm.Dana HANGANU 
 
5. Parcul NaŃional Piatra Craiului şi specii 
medicinale şi aromatice protejate  - Dr.ing. Oliviu 
POP 
 
6. Recunoaştere, localizare, aspecte morfologice 
asupra unor plante endemice studiate – Dr.ing.  
Adrian INDREICĂ, Dr.ing. Florin DINULICĂ  

 
7. HOFIGAL SA – Produse fitoterapeutice cu 
specific românesc. Prezent şi viitor în fitoterapie - 
Dr.Ing. Ştefan MANEA 
 
8. Plante endemice cultivate. Flora spontană a 
zonei montane - o bază mereu actuală pentru 
introducerea în cultură,    şi valorificarea speciilor 
medicinale şi aromatice -  Dr.ing. Dumitru 
LAZURCĂ,  Dr.ing.Dana BOBIł 
 
9. Biotehnologia - o şansă pentru creşterea 
potenŃialului biologic al plantelor medicinale 
endemice - Prof.dr. Camelia SAND 

11. Rezultate în experimentele clinice de 
fitoterapie -  Medic dr. Pavel CHIRILĂ   

 
12. Fitoterapia în actualitate la cabinetele 
medicilor de familie - de la tradiŃie la ştiinŃă - 
Medic Anca LĂCĂTUŞ, Dr.ing.Gh. OLTEANU 
 

      13. Plantele Şirnei în vremea Sânzienelor –                            
Angela MĂRCULESCU, Gheorghe OLTEANU 
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