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Sesiunea ştiinţifică este dedicată împlinirii a 300 de 
ani de la naşterea ilustrului botanist C.LINNÉ (1707 – 1778) 

 

INVITAŢIE 

 

Doamnei/Domnului…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANIFESTĂRILE SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

1. SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

SECŢIILE SESIUNII 

∗ Diversitatea structurală şi funcţională a organismelor vegetale  

∗ Taxonomie şi fitosociologie 

2. CONFERINŢE 

TEMATICA GENERALĂ 

∗ Tricentenar C. Linné (1707 – 1778) 

∗ Politici, instrumente şi iniţiative ale Comisiei Europene în domeniul conservării diversităţii plantelor 

∗ Conservarea şi utilizarea durabilă a ecosistemelor 

∗ Managementul Grădinilor Botanice aplicat în conservarea biodiversităţii 

 
3. APLICAŢIE DE TEREN 

* Starea actuală a diversităţii plantelor din Codrii Paşcanilor, jud Iaşi 
*Vizitarea castelului de la Ruginoasa, jud. Iaşi (reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza) 
 
4. EXPOZIŢII 

∗ carte de specialitate 

∗ aparatură, logistică, imagistică 

∗ colecţii de herbar 

∗ florală 

∗ filatelică 

∗ pictură 

∗ fotografică 

 

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 
 
17 mai 2007 
Primirea şi cazarea participanţilor 
 
18 mai 2007 
orele 9.00 – Aula „Mihai Eminescu” 
Deschiderea festivă a sesiunii ştiinţifice 
 
orele 11.00 – Facultatea de Biologie, Catedra de Biologie Vegetală 
Referate şi comunicări ştiinţifice pe secţii  
 
orele 20.00 –  Restaurant “Gaudeamus” 
Masă festivă 
 



19 mai 2007 
orele 9.00 – Vizitarea Grădinii Botanice “Anastasie Fătu” din Iaşi 
orele 11.00 - Plecarea participanţilor pentru aplicaţia botanică din Codrii Paşcanilor, jud. Iaşi.Vizitarea 
castelului de la Ruginoasa unde a locuit  domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
 
orele 20.00 –  sosirea în Iaşi 
 
20 mai 2007 – plecarea participanţilor 
 
 
 
 

INFORMAŢII PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările comunicate vor fi publicate contra cost în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (serie 
nouă), Secţiunea II a. Biologie vegetală sau în Buletinul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iaşi. În aceste 
reviste sunt publicate lucrări originale din domeniile: citologie, morfo-anatomie, fiziologie, taxonomie, fitosociologie, 
micologie şi fitopatologie, precum şi recenzii, articole de aniversare ori de comemorare. 

 
Pentru a asigura tipărirea volumului într-o grafică unitară, toate lucrările vor fi expediate pe adresa redacţiei noastre 
(Conferenţiar Dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie, Bd. Carol I nr. 20A, 700505 
– Iaşi) în manuscris şi pe dischetă, respectând următoarele recomandări: 
- oglinda paginii 18 x 12,7 cm (sus 5,8 cm; jos 6; cm; stânga 4 cm; dreapta 4 cm); 
- articolele vor fi publicate în limbile engleză, franceză sau germană şi vor fi însoţite de un rezumat şi cuvinte cheie în 
limbile engleză sau franceză cu format 8 puncte; 
- textul va fi dactilografiat (cu program de editare compatibil PC) la un rând pe foi A4 cu caractere Times New Roman 
cu format 10 puncte; 
- titlul se va scrie cu litere mari îngroşate cu format 10 puncte; 
- numele şi prenumele autorilor se vor scrie cu majuscule; prenumele persoanelor de sex bărbătesc vor fi abreviate; 
numele fiecărui autor va fi însoţit de adresa completă în subsolul primei pagini; 
- textul lucrării va fi compartimentat după dorinţa autorului, dar cu subtitlurile centrate şi îngroşate cu format 10 puncte 

ex. Introducere 
- denumirile ştiinţifice vor fi redactate cu caractere italice; 
- schemele, figurile, desenele trebuie efectuate pe calc (nu se admit fotocopii, ci doar materiale originale) şi nu trebuie 
să depăşească 18 x 12,7 cm; materialele vor fi însoţite obligatoriu de scara grafică; 
- fotografiile vor fi alb – negru sau color în original cu un contrast foarte bun, adecvate dimensiunilor revistei şi vor fi 
inserate în text;  
- explicaţia figurilor şi a planşelor se va scrie pe foaie separată (numerotată) ca şi textul articolului (fără a se pune punct 
la sfârşit) şi se vor specifica autorii lucrării, sus, în stânga; 
- tabelele se vor scrie pe foaie separată şi vor fi numerotate cu cifre romane; 
- referirile la figuri şi tabele se vor face între paranteze rotunde: (fig. 2); (tab. II); 
- referirile la bibliografie se vor face în paranteze drepte: [5]; 
- subtitlul BIBLIOGRAFIE va fi scris cu majuscule, îngroşat şi centrat, cu format 10 puncte: 

ex. BIBLIOGRAFIE 
- referinţele bibliografice vor fi scrise în ordine alfabetică, cu format 8 puncte, astfel: 
pentru cărţi: 

1. BELDIE A. 1972. Plantele din Munţii Bucegi. Bucureşti, Edit. Academiei Române: 409 pp. 
pentru articole: 

2. DAUB E. MARGARET 1981. Cercosporin, a photosensitizing toxin from Cercospora species. 
Phytopathology, 72: 370 – 374 
 
Pentru recenzii: 

- se vor menţiona: autorul cărţii (prenumele şi numele cu majuscule), virgulă, titlul cărţii cu litere mici, subliniat, 
virgulă, editura, locul apariţiei, anul, numărul de pagini. După un rând liber se va redacta textul recenziei (cu cât mai 
puţine aliniate), care va dactilografiat la un rând, pe foi A4, cu caractere Times New Roman, cu format 10 puncte. 
 

 
 
 
 
 



Recomandări: 
Lucrările depuse nu trebuie să depăşească 10 pagini (în Anale), respectiv 6 pagini (în Buletin), inclusiv ilustraţia, iar 

numărul de pagini să fie par. Lucrările vor fi analizate de comitetul de referenţi şi publicate contra cost în revistele 

menţionate. 

Vă informăm că sunt acceptate pentru publicare doar lucrările comunicate în cadrul secţiilor sesiunii de comunicări 

ştiinţifice. Responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului sau, după caz, autorilor. Lucrările care nu corespund 

prezentelor norme vor fi restituite autorilor. 

 
Primirea lucrărilor pentru analiză în vederea publicării se face până pe 30 septembrie 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 

Pentru a putea fi înregistraţi vă rugăm să expediaţi talonul de participare şi rezumatele lucrărilor prin e-

mail până în data de 31 martie 2007. Rezumatele vor fi redactate în limba română şi engleză, în 

Word, fără a depăşi o jumătate de pagină format A4. 

 

Numele ………………………………………. 

Prenumele…………………………………….. 

Titlul ştiinţific……………………………...… 
Instituţia …………………………………...… 
Str……………...…………………...nr……… 
Telefon…………….......Fax…….…………… 
E-mail ………………..……………………… 
Localitatea……………....……………………. 
Titlul comunicării ştiinţifice...……………….. 
…………………………………....………….. 
…………………………………..…………… 
 
MODUL DE PREZENTARE:  
Diapozitive ……. retroproiector …….……… 
videoproiector ….………poster……..………. 
Timpul acordat pentru prezentarea referatelor generale este de 15 minute, iar pentru comunicări este de 
10 minute. 
 
Solicit cazare (contra cost):  
 
Complex Gaudeamus: 1 loc în cameră dublă – 65 RON / noapte; camera single – 110 RON / noapte 
(micul dejun inclus). 
 
Taxa de participare: 15 Є 
include materialele sesiunii, masa festivă şi cheltuielile pentru aplicaţia de teren. 
 
Informaţii pe http://botanica.uaic.ro şi la următoarele persoane de contact: 
Prof.dr. Maria Magdalena Zamfirache: magda@uaic.ro
Conf. Dr. Lăcrămioara IVĂNESCU: ivanescu67@yahoo.com
CS I Dr. Adrian OPREA: aoprea@uaic.ro
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