
Avem placerea sa va invitam la Bucuresti, pentru primul 
Simpozion Apimondia privind Practica Apicola.  
Simpozionul va avea loc in Sala de conferinte a ICDA – 
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura in 
apropiere de ACA – Asociatia Crescatorilor de Albine din 
Romania. Numarul participantilor este limitat. De aceea 
va rugam sa va inregistrati din timp. 

Apiexpo DUMINICĂ 14 Septembrie 
O suprafata de 1000 mp va fi destinata standurilor expozitiei de 
apicultura, in corturi montate afara, in fata Salii de Conferinte a 
ICDA. Fiecare cort are suprafata de 9m2 si poate fi inchiriat pentru 
cele 3 zile de expozitie cu 100 euro.Intrarea la Apiexpo este libera. 

Aniversarea a 50 de ani de existenţă a Asociaţiei Crescătorilor 
de Albine din România 
10.00 – 12.00 – Alocuţiuni, cuvântări oficiale şi prezentarea 
diplomelor 
12.00 – 13.00 – Vizită la ICDA şi Complexul Apicol „V.Harnaj” Rugam expozantii sa aduca suficiente marfa intrucat se asteapta 

un numar mare de vizitatori. 18.00 – Cină festivă în cinstea celei de-a 50-a aniversări a ACA 
din România Prezentam in anexa schita amplasamentelor pentru APIEXPO. 

Doritorii isi pot alege anticipat corturile in functie de numarul 
prezentat in schita anexata. 

  

Taxa de inregistrare: 
PROGRAM PROVIZORIU Include documentele pentru conferinte, cafeaua din pauze, masa 

de pranz (2 zile), si vizita la ICDA.   
 

JOI 11 Septembrie   

Inainte de 1 august 2008 Sosire şi înscriere participanţi din România şi din alte ţări care nu 
au reuşit să se înscrie până la data limită specificată în circularele 
simpozionului: 

100 € pentru toti participantii 
Dupa 1 august 2008 
120 € pentru toti participantii  Hotel PHOENICIA – între orele 16.00 – 20.00  

Sala ICDA – între orele 14.00 – 20.00 
 
VINERI 12 Septembrie 
  9.30 – 10.30 – Deschiderea oficială a simpozionului 
10.30 – 11.00 – Pauză de cafea 
11.00 – 13.00 – Sesiunea I  apicultură – calitatea 
mierii (2 key speakers Mr. Etienne Bruneau şi Dr. Cord 
Lüllmann)  
13.00 – 14.00 – Pauză de dejun  
14.30 – 17.30 – Sesiunea II – Practica apicolă  (Gilles Ratia – 
Standarde bio  în apicultură şi cum să diminuăm factorii ce 
conduc la apariţia CCD) 
19.00 – Cocktail de Bun venit pentru toţi participanţii la sala 
ICDA. 

 
SÂMBĂTĂ 13 Septembrie 
  9.30 – 11.00 – Sesiunea a III-a – Sănătatea albinelor în 
contextul bunei practici în apicultură (Legislaţia europeană în 
combaterea bolilor albinelor - Wolfgang Ritter) 
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea 
11.30 – 13.00 – Sesiunea a IV-a – Buna practică în 
condiţionarea şi procesarea produselor apicole  (Buna practică 
de producţie pentru alimente şi  suplimente alimentare  - prof.dr. 
Gheorghe Mencinicopschi) 
13.00 – 14.30 – Pauză de dejun  
14.30 – 17.30 – Sesiunea a V-a – Managementul în apicultură 
(Kari Valonen) 

 
***Data limită de prezentare a rezumatelor se prelungeşte până la data 
de 15 iunie iar acceptul pentru forma de prezentare – orală sau poster va 
fi dat de comitetul ştiinţific până la data de 15 iulie. 
Aşa cum s-a menţionat se va organiza şi o sesiune de postere, a căror 
rezumate vor fi publicate în programul simpozionului. Formatul pentru 
rezumate este 1 pagina A4, caracter Times New Roman 11, cca. 300 
cuvinte. Autorul principal sau cel care prezintă trebuie să fie obligatoriu 
înregistrat. 

 

Va rugam trimiteti taxa de inregistrare la: 
Cont Euro: IBAN RO86BRDE445SV11853774450 Banca BRD Aviatiei 
Cont USD: IBAN RO11BRDE445SV12125904450 Banca BRD Aviatiei 
Cont Lei: IBAN RO82BRDE445SV13062474450 Banca BRD Aviatiei 
Swift BRDEROBU 
Numele participantilor trebuie mentionat. 
 
Modalitate de plata: 
Daca, din motive tehnice, nu puteti face transferul va rugam sa ne 
comunicati. Inregistrarea dvs este valabila numai dupa plata taxei 
de participare. 
Anularea este posibila oricand, insa retinem din taxa de participare 
un procent de 10% inainte si 50% dupa 1 august 2008. 
 

Locatia Simpozionului: 
Sala de Conferinte a ICDA este situata  
in n urestiului, 12 km de Aeroportul  
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rvarile la Hotel  

 sunt la preturi preferentiale la Phoenicia Hotel 
 (106 E camera dubla si 96 E camera single). Va rugam sa 

rvati din timp cazarea, preferabil pana la 1 iunie 2008. Nu 
m garanta rezervarea la cotatia preferentiala dupa aceasta 
. Costul cazarii la receptia hotelului prin rezervare directa este 
54 Euro single si 164 Euro dubla. 

ru rezervari la Phoenicia Hotel va rugam trimiteti cererile dvs. 
IITEA Apimondia, D-na Cornelia Rapan 
e@apimondiafoundation.org sau Fax: +4021-232-3487 

ti de asemenea rezerva direct la Erbas Hotel *** (1 km dis-
, 2 statii de tramvai sau taxi) www.erbasu.ro, sau Caro Hotel 
(2 km distanta, 3 statii de tramvai sau taxi)  www.carohotel.ro 

Hotel Phoenicia, aflat langa sala de conferinte ICDA, la numai 
3 minunte de mers pe jos. www.phoenicia.ro 
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 Informatii de calatorie:  Formular de inregistrare 
 Cu masina: Nordul Bucurestiului, Zona Baneasa, DN1  
Nume:_____________________  Cu trenul: Gara de Nord apoi cu taxi in zona Baneasa.  CIRCULARA a II-a 

Cu avionul: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul 
Baneasa pentru zboruri low cost.  

Prenume:__________________  
 Organizatie:  

   

  
Limbile de prezentare la Simpozion si traducerea simultana Cod postal: _________________________ 
Toate prezentarile si dezbaterile vor fi in limba engleza.  
Traducerile simultane se vor face  rusa si limba romana 
numai daca vor fi destule cereri care sa acopere costurile. Este 
posibila o taxa suplimentara de 10-20 € de persoana care solicita 
casti pentru traducere simultana. 

Oras: _______________________________ 
Strada: ____________________________ 
Tara:____________________________ 
Telefon:_____________________________ 
Fax:____________________________ 

Vor fi inregistrari video/audio pentru toate prezentarile power 
point. Dupa simpozion toate materialele vor fi editate pe un DVD 
care va cuprinte toate prezentarile si cuvantarile stiintifice. 

E-mail:____________________________________________________ 
  

As dori sa prezint un poster:    cuvantare:  
 Informatii despre viza:  
 Participantii care au nevoie de vize pot cere invitatie dar nu mai 

tarziu de 1 iulie 2008.  
Titlu:  
  

Va rugam adresati cererile dvs. Va rugam trimiteti acest formular la FIITEA Apimondia  prin e-mai la:  d-nei Cornelia Rapan,  
FIITEA Apimondia 
office@apimondiafoundation.org 
sau la tel. +4021-232-6730, fax +0
 
Organizatori locali: 
 

         
 
Dl. Cristian Constantinescu        
Director General FIITEA Apimondia  
    
apifound@apimondiafoundation.org 
 
Mail  
Pentru Comitetul Stiintific adresa
d-nei Cristina Mateescu, crismatap
 
Pentru Apiexpo 
contactati pe d-na Marta Giogia, 
martag@apimondiafoundation.org
si/sau dl. Adrian Siceanu beeswob
 
Pentru cazare si informatii genera
contactati pe d-na Cornelia Rapan
office@apimondiafoundation.org 
 in limba
office@apimondiafoundation.org 
 sau prin fax +40 0212323487 

   FIITEA Apimondia 421-232-3487  Bd. Ficusului 40 
APIMONDIA,  013975, Bucharest ROMANIA 

Tel. +40 0212326730 IN COOPERARE CU  --------------------------------------------- 
 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE 

(ACA) DIN ROMANIA ORGANIZEAZA UN 
SIMPOZION DESPRE MANAGEMENT  

        

 

Rezumate 
1. Termenul limita pentru acceptarea rezumatelor este 15 iunie 

2008 GENERAL SI CEA MAI BUNA PRACTICA IN 
APICULTURA 2. Rezumatele inseamna toate cuvantarile si posterele 

3. Rezumatele vor fi in limba engleza  4. Responsabilitatea pentru corectitudinea rezumatelor revine  
autorului “APICULTURA SIMPLU SI CLAR” 

           Dl. Eugen Zorici, Presedinte   5. Notificarea programarii – Daca rezumatul este acceptat pentru 
prezentare primul autor va fi anuntat pana in 15 iulie 2008,  
lucrarea acceptata trebuie sa fie trimisa pana pe 1 august 2008 
insotita de prezentarea ei pe CD-rom 

al Asociatiei Apicultorilor din  
 Romania (ACA) 

acaromania@rdsmail.ro   
6. Prezentarile orale acceptate vor dura 20 minute inclusiv  

intrebarile si raspunsurile. Vorbitorii sunt asteptati  mai intai cu 
prezentarea power point la biroul de inregistrari al simpozionu-
lui 

BUCURESTI – ROMANIA 
11-14 Septembrie 2008 ti mesajul dvs.  

 iter@hotmail.com  
7. Posterele acceptate trebuie sa aiba dimensiunile maxime de  

1,2 m inaltime / 1 m latime  
 8. Inregistarea la timp si plata pentru conferinte sunt necesare 

pentru vorbitori      www.apimondiafoundation.org orders@yahoo.com  Retragerea unui rezumat 
Daca vreti sa retrageti un rezumat va rugam contactati Comitetul stiintific 
al Simpozionului prin e-mail la: le  

,  D-na Dr. Biochm Cristina Mateescu crismatapiter@hotmail.com sau  
 Dl. Adrian Siceanu  beeswoborders@yahoo.com, cat mai devreme posibil. 
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