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PROGRAM 

Simpozion Aniversar Etnofarmacologia românească la 20 de ani 

Șirnea 17-20 iunie 2021 
 

JOI 17 IUNIE 2021 

16:00-19:00 - Primire participanți și cazare 

- Montaj postere, standuri și panouri de reclamă 

20:00  - Pahar de „Bun venit” la Poiana Soarelui 

 

VINERI 18 IUNIE 2021 

09:00-10:00 - Înregistrare participanți 

10:00-10:30 - Deschiderea oficială a Simpozionului 

10:30-12:00 - Conferințe plenare (20 min.) 

Moderatori: Angela MĂRCULESCU, Călin GÎRLEA 

1. Mărculescu Angela - Etnofarmacologia românească la 20 de ani  

2. Fleurentin Jacques - L’Ethnopharmacologie, une stratégie pour une 

santé durable  
3. Tămaș Mircea - Contribuții la elaborarea unor metode de analiză a 

substanțelor active din plante medicinale, extracte și forme 

farmaceutice 
4. Scarlat Alin Mihai - Inteligența plantelor 

5. Fleurentin Jacques - Les plantes neuro protectrices et leur intérêt 

dans les maladies neurodégénératives  

6. Drăgulescu Constantin - Identificarea corectă a speciilor 
medicinale, premiză a realizării unor preparate farmaceutice și 

suplimente alimentare eficiente 

7. Rosenberg Ladislau - Posibilități de utilizare ale unor uleiuri 
volatile în prevenirea și tratamentul adjuvant al infecției cu Sars-

Cov-2  (On-line I) 

8. Manea Cristina și colab. - De la medicina populară la fitoterapia 
modernă – în firma Hofigal 

9. Duțu Ligia Elena și colab. - Actualități privind controlul materiilor 

prime vegetale în conformitate cu prevederile edițiilor curente ale 

farmacopeei europene și farmacopeei române (On-line I) 
12:00-12:15 Pauză de ceai, cafea 
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12:15-13:45 Prezentare lucrări  (10-15 min)  
 

Moderatori: Tatiana ONISEI,  Alin SCARLAT 

10. Onisei Tatiana și colab. “Top 5” plante medicinale și aromatice în 

suplimente alimentare. Beneficii și riscuri de consum 
11. Vlăsceanu Gabriela, Moraru Ionuț - Flora de excepție a României 

valorificată pentru sănătate în pandemie 

12. Tamaș Viorica - Varza albă în etnofarmacologie și fitoterapia 
modernă 

13. Olah Neli Kinga și colab. - Extractele gemoterapice prin prisma 

mecanismelor de acțiune 
14. Cîmpean Cristina-Daniela -Biocristalizarea în cadrul științelor vieții 

15. Gîrlea Călin și colab. - Avantajele utilizării sucului de struguri în 

gama ”Bun de Tot” și a nectarului din flori de cocos în dropsurile 

Dacia Plant 
16. Bobaru Ion și colab. - Metode arhaice de preparare a unor 

medicamente 

14:00-15:00 Masa de prânz 
 

15:30-17:30 Prezentare lucrări  
Moderatori: Daniela HANGANU D, Liviu GACEU 

17. Onisei Tatiana și colab. - Cânepa românească. Tradiție, 

reglementări, perspective 

18. Rusu Călin Mihai și colab. - Aspecte importante ale plantelor 
medicinale din genul Agastache 

19. Bota Viviane Beatrice și colab.- Investigații morfo-anatomice 

asupra speciei Geranium robertianum  Utilizând microscopia optică 
20. Ică Doru Claudiu și colab. Soluții din natură pentru probleme cotidiene 

21. Gaceu Liviu și colab. - Metode moderne de extracție a compușilor 

bioactivi din plantele medicinale și aromatice specifice zonelor 

montane din România 
22. Bâzan Petru - Fișe monografice pentru uleiuri esențiale românești 

23. Filip Lorena și colab. - Interacțiunea medicamentelor cu sunătoarea 

(Hypericum perforatum) relevanța clinică 
17:30-18:00 Pauză de ceai, cafea 
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18:00-19:30 Prezentare lucrări, Lansări de carte 

Moderatori: Gabriela VLĂSCEANU, Ionuț MORARU  

24. Cozma-Petruţ Anamaria și colab. - Riscul de interacțiuni aliment – 

medicament asociat fructelor şi legumelor utilizate în medicina 

tradițională 
25. Irina Ielciu și colab. - Activitatea hepatoprotectoare şi antioxidantă 

a unei tincturi obținută din mlădițe tinere de Rosmarinus officinalis 

26. Zbuchea Andrei și colab. - “Arsutrat – plagotrat”, un produs 
inovator românesc pe bază de plante medicinale, destinat 

tratamentului arsurilor și plăgilor: compoziție și efecte clinice 

27. Zbuchea Andrei - Tratamentul local al unei artrite supurate a 
pumnului prin aplicarea unui amestec de miere și ulei volatil de 

cimbru – prezentare de caz și rațiunea științifică 

28. Vlăsceanu Gabriela și colab. - Produse Pharma Nord pentru 

România: Coenzima Q10 și seleniul, cei doi protagoniști pentru 
longevitate; Bio biloba – remediu vegetal natural, vechiul terapeut 

din umbră 

 
Prezentări on-line 

Lucrările 7, 9 și lucrările 35 - 40: 

35.Toma Claudia-Crina și colab. - Investigație etnofarmacologică 
asupra mugurilor unor specii vegetale din genul Syringa 

36. Gîrd Cerasela Elena și colab. - Fitoterapia - de la legendă la știință 

37. Istudor Viorica -  Evaluarea calității produselor vegetale folosite în 

fitoterapie 
38. Luţă Emanuela-Alice și colab. - Studiu fitosociologic: influența 

asupra conținutului de principii active 

39. Ciocârlan Nina - Contribuții la studiul unor specii medicinale din 
genul Teucrium L. 

40. Colţun Maricica și colab - Studiul biologic și fitochimic al speciei 

Thymus Carnosus Boiss 

20:00          CINA FESTIVĂ 
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SÂMBĂTĂ 19 IUNIE 2020 

09:30 -11:30 - Prezentare lucrări 

Moderatori: Nely OLAH, Marcel DUDA 

29. Bălan Andreea și colab. - Suplimentarea dietei cu spirulină la 

femeile postmenopauzale: efecte potențial-benefice ale acesteia 
împotriva componentelor sindromului metabolic 

30. Cîmpean Cristina-Daniela - Profilul terapeutic al speciilor genului 

primula din zona Șirnea, România 
31. Gaceu Liviu - Inovații incluzive, sistemice și transformatoare 

pentru diete sănătoase, durabile, în regiunile metropolitane 

europene 
32. Onisei Tatiana - Orhideele din România 

33. Tămaș Mircea și colab. - Ghid pentru recunoașterea și recoltarea 

plantelor medicinale – prezentarea cărții 

34. Cocîrlea Maria Denisa - Valorificarea unor plante medicinale 
utilizate tradițional în gospodăriile românești din județele Sibiu, 

Vâlcea și Bacău 

Lansări de carte 

▪ Plantele în medicina populară românească – Constantin 

Drăgulescu, Angela Mărculescu, Editura UNITBv, 2020 

▪ Ghid de recunoaștere și identificare a plantelor medicinale din 

flora spontană – Tămaș Mircea, Oniga Ilioara, Benedec Daniela, 

Florian Simion, Hanganu Daniela, Ielciu Irina, Ed. Roprint Cluj-

Napoca și Top Publishing București, 2021 

▪ Societatea Română de Etnofarmacologie -momente de bilanț, 

proiecte de perspectivă – Angela Mărculescu, Gheorghe Olteanu  

Ed. DACIAPLANT – București, 2021 

11:30-12:00  - Pauză de ceai, cafea 

12:00-14:00 Prezentare postere, aparatură , standuri, expoziție 

plante 

          Lucrări de la 41 la 62 

14:00-15:00 - Masa de prânz 

15:30-18:30 - Recunoaștere  plante medicinale - flora spontană –  

inclusiv endemice - la Șirnea prof. Constantin DRAGULESCU  

19:00-20:00 - Concluzii finale, propuneri, proiecte, colaborări 

20:30  CINĂ TRADIȚIUONALĂ 
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DUMINICĂ 20 IUNIE 

10:00-12:00 - Program liber - Sărbătoarea de Rusalii –  

        Pogorârea Duhului Sfânt - Botezul limbilor de foc ceresc 

12:00-13:00 - Vizită la Muzeul etnografic „NICOLAE FRUNTEȘ” și  
alte obiective turistice locale 

13:30-14:30 - Masa de prânz 
 

16:00-18:00 - Demonstrații practice: 

65. Zugravu Mădălina – Aromaterapia 
64. Georgescu Mariuțan Steluța și colab. - Plante medicinale 

tradiționale folosite în terapia anti-aging 
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