INVITAŢIE
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentu Protecţia Plantelor – ICDPP Bucuresti
Facultatea de Biotehnologii – USAMV București
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate agriculturii și industriei
alimentare – INMA
vă invită sa participati la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a ICDPP
“Protecţia plantelor – cercetare interdisciplinară în slujba dezvoltării durabile a agriculturii şi a protecţiei mediului“

9 noiembrie 2018, Facultatea de Biotehnologii – USAMV București
Tematica Sesiunii de comunicari stiintifice acoperaă o arie
sisteme ecologice de protectie a
plantelor
largă de aspecte din domeniul protecţiei plantelor, care
vizează soluţii tehnologice performante pentru limitarea
mijloace biologice de combatere
a agentilor de daunare
populaţiilor de organisme dăunătoare din culturile agricole şi
silvice, cu impact minim asupra calităţii produselor
bioecologia agentilor de daunare
agroalimentare şi a mediului, în acord cu principiile dezvoltării
prognoza si identificarea
durabile. Transmiterea rezumatelor se va face on-line, la
riscurilor fitosanitare
adresa secretariat_stiintific@icdpp.ro, cu precizarea opţiunii
baze de date (GIS/GPS), harti de
de prezentare a lucrării (poster/plen). Rezumatele se publică
risc fitosanitar
în Volumul de rezumate indexat ISBN; lucrarile in extenso, în
studii de ecotoxicologie
limba engleza, pot fi publicate în Romanian Journal for Plant
Protection
(instrucţiuni
de
redactare
sisteme de suport al deciziei
http://www.rjpp.ro/index.php/instruction-for-authors).
INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A REZUMATELOR: limba română, pagina format A5, margini moderate.
Titlul: Calibri 14, bold, centrat, spaţiere un rând. Autorul/autorii: Calibri 12, bold, centrat (prenumele cu
litere mici, apoi numele cu majuscule). Instituţia de care aparţin autorii: Calibri 12, centrat. Adresa de
corespondenţă: e-mail, Calibri 12, centrat. Cuvinte cheie: Calibri 12, aliniat stânga. Textul rezumatului:
alineat (tab) la un rând după “Cuvinte cheie”, Calibri 12, justify; spaţiere 1,5 rânduri. La sfârşitul textului,
după caz, se pot adăuga Mulţumiri/Denumirea proiectului care a finanţat studiul; calibri 12, litere mici,
spaţiere 1 rând.
Date importante
o 3/09/2018 : termen limită pentru trimiterea rezumatului
o 7/09/2018 : comunicarea acceptării rezumatului şi a formei de prezentare
o 19/10/2018: termen limită pentru trimiterea lucrarilor in extenso
Date de contact: Tel. 004-021-2693231/32, 34 Fax: 004-021-2693239 e-mail: secretariat_stiintific@icdpp.ro
Alte informaţii: http://icdpp.ro/manifestari-stiintifice/

