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Conferinţa Ştiinţifico-practică Națională cu participare Internațională 

„Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale” 
La 1 octombrie 2021, vom organiza  Conferinţa Știinţifico-Practică Națională cu Participare 

Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale” cu 

menirea discuțiilor celor mai recente rezultate din domeniul plantelor medicinale, obținute de 

cercetătorii științifici din țară și peste hotare.  

Conferința științifică este organizată de Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică 

cu susținerea financiară din Proiectul de cercetare“Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice 

prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, 

rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează 

produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, 

alimentară” cu cifrul nr. 20.80009.5107.07. 

Manifestarea științifică va întruni savanți notorii, cercetători consacrați, doctoranzi, rezidenți 

și studenți preocupați de studii științifice asupra plantelor medicinale.  
 

DOMENII ABORDATE 

• Studii biologice și farmacognostice 

• Studii  chimice, farmacologice și fitoterapeutice 

• Tehnologia produselor fitoterapeutice 

• Managmentul și controlul fitopreparatelor 

 

OFERTA DE PARTICIPARE 

În speranţa că veţi accepta invitaţia de a participa la această manifestaţie ştiinţifico-

practică, solicităm respectuos să expediaţi materialele la adresa electronică: 

tatiana.calalb@usmf.md;  maria.cojocaru@usmf.md 
 

                              CERINȚE și  STRUCTURA REZUMATULUI 

Rezumatul se va prezenta în limba română,  volumul 1 pagină A5, Times New Roman,  

spațiere 1.0, câmp: stânga – 3,0 cm, sus/jos – 2,0 cm, dreapta - 1,5 cm. (maxim 2000 caractere, 

cu spații, titlu, autori, instituție - incluse în numărare). Rezumatul fără figuri și tabele. 

   Titlul (front 11, majuscule, bold);  Prenumele, numele  autorilor (front 11, italic, bold); 

Afilierea instituțională, orașul, țara, e-mail  (autorul corespondent) - front 10. 

Textul rezumatului cu front 11 va include: Introducere, Scop, Material și metode, 

Rezultate, Concluzii, Cuvinte cheie (3-4 cuvinte).  

IMPORTANT 
• Rezumatele vor fi prezentate electronic până la 15 iunie 2021 conform cerințelor din Aviz. 

• Nu se percepe taxă de participare. 

• Ţinând cont de problema răspândirii infecţiei COVID-19, Conferința ar putea să-și desfășoare 

activitatea on-line cu editarea materialelor către data desfășurării evenimentului.  

• Programul Conferinței va fi expediat la 10 septembrie 2021. 

• Persoane de contact:  Calalb Tatiana – telefon (+373 22) 205 447); Cojocaru-Toma Maria – 

telefon  (+373 22) 205 495) 
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