PROGRAM MASA ROTUNDĂ
VINERI 24 IUNIE 2022
Sosirea la Șirnea, cazare, înscriere participanți
Ora 14 - Masa de prânz - pentru cine doreste (cu înscriere la hotel)

Ora 16 - ZI DE SÂNZIENE ... redescoperiri de plante și locuri speciale în peisajul deosebit al Șirnei
Ora 1830 - Retrospectiva evenimentelor recent desfășurate – prof.dr. Angela Mărculescu
-

-

Biovallee Franța -martie 2022 -contribuții ale colaboratorilor SRE, colaborări-societăți, asociații Franța
Revista Ethnopharmacologia SFE-SEE, nr special dedicat Simpozionului aniversar SRE 2021

Cărțile și produsele vorbesc :
Tratat de FITOMEDICINA – Alin-Mihai Scarlat, Monica Tohaneanu
Comunicarea în Creație – Alin Mihai Scarlat
Ghidul suplimentelor alimentare, Top 5 - Tatiana Onisei si colab. IBA
Ghid pentru recunoașterea și recoltarea plantelor medicinale – Mircea Tămaș și colab.
Le chemin des herbes – de Midi a l’Atlantique, 2022, Thierry Thevenin - France
Les plantes du chaos - 2022, Thierry Thevenin; Ateliers de formation connaitre, transmettre et preserver
Ethnopharmacologia Românească la 20 de ani – A.Mărculescu, G. Olteanu. Editura - Dacia Plant
Stand produse:DaciaPlant, Hofigal, PlantExtrakt, PharmaNord, Carpatica Plantextract, Farmacia Faltis,
Pro-Natura, EcoCatena, etc
o
o
o
o
o
o
o

-

- Moment special – Consiliul Director în actualitate …
Ora 20 Cină festivă_- paharul de Bun venit, Bucuria revederii
SÂMBĂTĂ 25 IUNIE 2022
830 – 930 Micul dejun

930 - 12 Deschiderea evenimentului
Prezentări în domeniul: FITOMEDICINA ÎN ACTUALITATE
1. Dr.med. Alin-Mihai Scarlat – Microbionul uman și abuzul de antibiotoce, Prevenție si tratament prin
fitomedicină – produse, rezultate
2. Intervenții: consum de suplimente alimentare sub supraveghere medicală, educație si prevenție pentu consumatori,
prevenție și trtament cu produse naturale în pandemie, cabinete de fitoterapie tratamente și rezultate; medicul de familie
– pacientul și produsele fitoterapeutice, Cursuri de fitomedicină în Facultatile de medicină din România, reglementări
ANM pentru omologarea medicamentului traditional, etc. – Conf.dr.farm. Ladislau Rosenberg, Dr.med. Cristina
Cîmpean, Drd.med. Anca Lăcătuș, Dr. med. Lorena Dima… și alți participanți

12 – 1215 Pauza de cafea
1215 - 14 Prezentări în domeniul : CALITATE MATERII PRIME VEGETALE
1. Prof.dr.farm. Daniela Hanganu, Cerasela Gîrd, Irina Ielciu, Nely Olah, C.Toma, T. Onisei,
G.Vlăsceanu, P.Bârzan, C.Drăgulesu, A. Mărculescu - Fisele de calitate la nivel național -materii prime
vegetale folosite în suplimente alimentare si produse farmaceutice - prezentare Fișa model și stadiul actual
2. Prof.dr. Constantin DRĂGULESCU - Aspecte privind recoltarea și valorificarea plantelor medicinale și
aromatice. Riscuri în conservarea biodiversității. (regulamente de recoltare, cursuri pt.culegători, transfer în cultură)

3. Intervenții: plante medicinale indigene sau import, tehnologii de cultivare plante din flora spontană, grădini
tematice, colecții, culturi BIO, tehnologii noi pentru materii prime vegetale, armonizare EU a listelor de plante,
reglementări legislative referitoare la materiile prime vegetale,

14 - 15 Masa de prânz
1515–18 Prezentări în domeniul: PRODUSE ȘI PRODUCĂTORI
1. Dr.biol. Tatiana ONISEI IBA – Produse notificate IBA, Producători de suplimente alimentare pe bază
de plante (reglementări la nivel national și EU privind producătorii și documentația de notificare)
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Intervenții: materii prime și tehnologii de produs (supliment alimentar, produs fitoterapeutic), laboratoare control
calitate (biologie, biochimie, microbiologie, farmacodinamie, testări clinice), medic în unități de producție, farmacia
ca distribuitor – între farmacovigilență și automedicatie, etc. – reprezentanți ai producătorilor: PlantExtrakt,
Hofigal, Dacia Plant, ProNatura, Fares, PharmaNord, ECOCatena, Farm.Faltis, Farmacia Tei, alți participanți…

18 – 1815 Pauza de cafea
1815-20 Propuneri, discuții, concluzii și echipe de lucru pentru obiectivele SRE în desfășurare
1. Prof.dr. Liviu Gaceu, prof.dr. Mihaela Badea, conf.dr. Gabriela Vlăsceanu - PROIECTE CERCETARE VALORIFICARE resurse naturale. Surse finanțare pentru proiecte (Ex.Fișe de calitate pentru materii prime vegetale)
2. CURSURI DE FORMARE, competențe profesionale, perfecționare în domenii Fitomedicină și Nutriție facultăți de medicină, farmacie, agronomie, produse alimentare - medici, farmaciști, profesori cu experiență, etc.
3. COMPENDIU – date de contact: centre de achiziții și producători plante medicinale și materii prime vegetale,
producători suplimente alimentare și produse fitofarmaceutice, laboratoare control, centre de cercetare, facultăți de
profil, magazine naturiste, farmacii specializate, clinici, cabinete de fitoterapie, aromaterapie, etc.

4. Propuneri pentru SIMPOZION 2023
Ora 20 Cină tradițională
DUMINICĂ 26 IUNIE 2022
830 – 930 Micul dejun. Programul zilei este flexibil în funcție de interesele fiecărui participant...Putem continua cu
930

stabilirea de noi colaborari, echipe de lucru, propuneri de cursuri, etc.
– 12 Vizită Muzeul etnografic „Nicolae Frunteș”
Vizita la Centrul de activități turistice „De Șirnea Experience” Însoțitorii și copiii pot beneficia de activitățile

turistice organizate permanenet prin„De Șirnea Experience” (site) călărie, plimbări ghidate la obiective turistice, trasee cu bicicleta,
trasee e-bike, magazine artizanat, produse tradiționale. ; Participare la Sărbătoarea tradițională – Măsura laptelui !
Șirnea, 15 mai 2022

INFORMAȚII :
Tel 0733922343; 0770732686 angela.marculescu@gmail.com
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