SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ
Conservarea diversităţii plantelor in situ şi ex situ
Ediţia a VII-a
16 – 18 octombrie 2009, IAŞI
organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” şi Laboratorul de Biologie
Vegetală din cadrul Facultăţii de Biologie în colaborare cu
Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Catedra de Taxonomie şi
Ecologie de la Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul
Universităţii „Babeş–Bolyai” Cluj–Napoca şi
Asociaţia Grădinilor Botanice din România

Invităm,

cadre didactice, cercetători, silvici, agronomi,
studenţi, personalul de decizie din Agenţiile de Protecţie a
Mediului, autorităţi guvernamentale şi locale, organizaţii neguvernamentale de mediu, întreprinzători de stat şi privaţi, alte
categorii interesate să participe la cea de-a VII-a ediţie a sesiunii
ştiinţifice Conservarea diversităţii plantelor in situ şi ex situ !

Această ediţie va avea următoarele puncte
focale de interes: conservarea şi utilizarea
durabilă a diversităţii plantelor, genofondul
grădinilor botanice, managementul grădinilor
botanice aplicat în conservarea biodiversităţii,
colecţii specifice de plante, influenţa
schimbărilor climatice asupra plantelor,
ocrotirea naturii şi educaţie ecologică.

SECŢIILE SESIUNII
Diversitatea structurală şi funcţională a
organismelor vegetale
Taxonomie şi fitosociologie
Ocrotirea naturii şi educaţie ecologică

REZUMATELE LUCRĂRILOR
Rezumatele vor fi expediate în format electronic,
redactate în limba română şi engleză, text Word,
fără a depăşi o jumătate de pagină format A4
(aproximativ 2.500 caractere), cu precizarea formei
de prezentare (oral sau poster). Autorul trebuie să
indice secţia sesiunii în care doreşte să prezinte
lucrarea. Pentru a putea fi înregistraţi vă rugăm să
expediaţi talonul de participare şi rezumatele
lucrărilor prin e-mail sau poştă până în data de 31
iulie 2009.
Se va respecta următorul format de editare a
textului:
! titlul lucrării va fi centrat, cu litere majuscule, bold
(font Times New Roman, corp 12);
! numele autorului (ilor) se va centra, bold (font
Times New Roman, corp 11);
! adresa (ele) autorului (ilor) / instituţia (iilor) vor fi
menţionate clar (nume, strada, localitate,
telefon/fax, e-mail);
! se va specifica adresa pentru corespondenţă.
Rezumatele vor fi expediate prin e-mail la
gbot.is@uaic.ro sau prin poştă la adresa:
Str. Dumbrava Roşie, nr. 7-9, 700582, Iaşi, în
atenţia Ing. Monica MURARIU.

RECOMANDĂRI PENTRU ÎNTOCMIREA
LUCRĂRILOR SUB FORMĂ DE POSTER
Spaţiul alocat fiecărui poster va fi de 90 cm
lăţime x 150 cm lungime. Conţinutul posterelor:
• titlul lucrării, nume autor (i), instituţia vor
figura în partea superioară;
• obiectivele cercetării;
• rezultatele cercetărilor (recomandăm figuri şi
tabele cu legende);
• discuţii;
• concluzii;
• bibliografia selectivă;
• iconografie (fotografii, pliante, broşuri etc.).
Toate aspectele menţionate trebuie abordate
sugestiv, descrise clar şi concis. Posterele vor fi
montate de fiecare autor pe panouri speciale
pregătite de organizatori. Acestea vor rămâne
afişate pe toată durata sesiunii.

TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare include accesul la secţiile
sesiunii, materialele editate şi coffee break.
! persoane cu lucrare: 150 lei
! persoane fără lucrare: 75 lei
! studenţi:
25 lei

Lucrările prezentate vor fi publicate în Analele
Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, seria Biologie vegetală (ISSN 12236578) şi în Journal of Plant Development (ISSN
2065-3158).
CAZARE
Persoanele care solicită cazare pot rezerva
camere în Hotelul Gaudeamus din cadrul
Centrului de Schimburi Internaţionale al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi:
! single: 155 lei/noapte
! dublu: 175 lei/noapte

Taxa de participare şi contravaloarea cazării
se vor achita până la 31 iulie 2009 în contul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
700506, Bld. Carol I, nr. 11 (cu precizarea
pentru sesiunea ştiinţifică Conservarea
diversităţii plantelor in situ şi ex situ),
deschis la:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ,
Filiala IAŞI
Adresa: Str. Palat, nr. 11. Cod 700032, IAŞI
Cod SWIFT: RNCBROBUISO
Cod IBAN: RO40RNCBO175011093320105
Număr de cont (RON):
RO39TREZ406504601X000730
Număr de cont (EURO):
RO08RNCB0175011093320002 BCR EUR

Informaţiile referitoare la organizarea celei
de-a VII-a ediţii a sesiunii ştiinţifice
Conservarea diversităţii plantelor in situ şi
ex situ vor fi permanent actualizate pe
www.botanica.uaic.ro/anunturi.htm

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE
ORE / PROGRAM

16 octombrie 2009

17 octombrie 2009

8 : 00

Sala Senatului:
înregistrarea
participanţilor

8 : 30

Facultatea de
Biologie: pregătirea
comunicărilor şi
posterelor

9 : 00

Sala Senatului:
deschiderea
lucrărilor sesiunii

9 : 30

Sala Senatului:
conferinţe invitate

10 : 40

Hotel Gaudeamus:
sosirea şi cazarea
participanţilor

18 octombrie 2009

Sala Paşilor
Pierduţi: coffeebreak

11 : 00

Facultatea de
Biologie: lucrări pe
secţii (sălile B465,
B466 şi B467)

Grădina Botanică:
Deschiderea celei
de-a XXXIII-a ediţii
a Expoziţiei Flori
de toamnă

13 : 00

Facultatea de
Biologie: coffeebreak (Sala B460)

Grădina Botanică:
cocktail

14 : 00

Facultatea de
Biologie: discuţii
postere

15 : 00

Facultatea de
Biologie: lucrări pe
secţii (sălile B465,
B466 şi B467)

18 : 00

Facultatea de
Biologie:
concluziile sesiunii
(Amfiteatrul B1)
Restaurant
Gaudeamus: cocktail

20 : 00

Restaurant
Gaudeamus: masă
festivă
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