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Academia Română 
Secţia de Ştiinţe Biologice  
 

Universitatea din București 
Facultatea de Biologie 

Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară 
 
 

AL TREILEA CONGRES ANUAL DE ZOOLOGIE  
AL MUZEULUI “GRIGORE ANTIPA” 

23-25 NOIEMBRIE 2011, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 
 
 

PRIMUL ANUNŢ 
 

Dragi Colegi, 
 
 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”, în parteneriat cu 
ACADEMIA ROMÂNĂ – Secția de Științe Biologice și UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – 
Facultatea de Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară, are deosebita plăcere de a 
vă invita să participaţi la Al treilea Congres Anual de Zoologie al Muzeului “Grigore Antipa” 
(CZGA 2011) (www.czga.ro) care se va desfăşura în perioada 23-25 Noiembrie 2011, în amfiteatrul 
“Ion Heliade Rădulescu” al Academiei Române (Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125). 
 
 

ARII TEMATICE 
 

 Congresul va fi consacrat prezentării de lucrări cu specific zoologic din următoarele arii 
tematice: 

1. Taxonomie. Faunistică. Zoogeografie 
2. Sistematică şi Evoluţionism 
3. Paleontologie 
4. Ecologie 
5. Specii invazive 
6. Parazitismul în regnul animal 
7. Conservarea biodiversităţii 
8. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzeal de ştiinţele naturii 
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Congresul va cuprinde sesiuni plenare şi de postere care se vor desfășura pe parcursul 
tuturor celor trei zile. 

Prezentările orale pot avea loc atât în limba engleză cât şi în limba română. Este asigurat 
serviciul de traducere simultană prin căști. Însă, la realizarea prezentărilor în PowerPoint (sau alt 
soft similar) este obligatorie folosirea limbii engleze.  

De asemenea, este obligatorie folosirea limbii engleze și la realizarea prezentărilor sub formă 
de poster. 

 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Președinte: 
Dr. Dumitru MURARIU – Membru corespondent al Academiei Române, Director general al 

Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România 
 
Membri: 
Dr. Costică ADAM – Şef Secţie Redacţie, Bibliotecă şi Arhivă, Muzeul Naţional de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa”, Bucureşti, România 
Dr. Gabriel CHIŞAMERA – CS, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, 

România 
Prof. univ. Dr. Marieta COSTACHE – Director al Departamentul de Biochimie și Biologie 

Moleculară, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, România 
Dr. Elena Iulia IORGU – CS, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, 

România 
Dr. Ionuț Ștefan IORGU – CS, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, 

România 
Dr. Luis Ovidiu POPA – Şef Secţie Biologie moleculară, Muzeul Naţional de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa”, Bucureşti, România 
Dr. Oana Paula POPA – CS, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, 

România 
Dr. Melania STAN – Şef Secţie Evidenţă, conservare, restaurare patrimoniu, Muzeul Naţional de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România 
 
 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC 
 

Președinte: 
Acad. Dr. Maya SIMIONESCU – Președinte al Secției de Științe Biologice a Academiei Române; 

Director al Institutului de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” al 
Academiei Române, Bucureşti, România 

 
Membri: 
Conf. univ. Dr. Luminița BEJENARU – Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, România 
Dr. Imad CHERKAOUI – Departamentul Biologie, Facultatea de Științe, Universitatea “Mohammed 

V” - Agdal, Rabat, Maroc;  Responsabil al „BirdLife Morocco Country Programme”; 
Reprezentant al SEO/BirdLife International și coordonator regional al proiectului WetCap 
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Prof. univ. Dr. Dan COGĂLNICEANU – Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, 
Universitatea Ovidius din Constanţa, România 

Conf. univ. Dr. Ioan COROIU – Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca, România 

Prof. univ. Dr. Marieta COSTACHE – Director al Departamentul de Biochimie și Biologie 
Moleculară, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, România 

Prof. univ. Dr. Anca DINISCHIOTU – Prodecan al Facultății de Biologie, Universitatea din 
Bucureşti, România 

Prof. univ. Dr. Marian Traian GOMOIU – Membru corespondent al Academiei Române, 
Universitatea Ovidius din Constanţa, România 

Dr. Modest GUŢU – CS I, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România 
Prof. asoc. Dr. Dimitar KOZUHAROV – Facultatea de Biologie, Universitatea din Sofia, Bulgaria 
Prof. univ. Dr. Boris KRYŠTUFEK – Directorul Institutului pentru Studiul Biodiversității, 

Universitatea din Primorska; Șeful Departamentului Vertebrate din cadrul Muzeului de 
Istorie Naturală din Ljubljana, Slovenia 

Dr. György MAKRANCZY – Muzeul de Istorie Naturală din Budapesta, Ungaria 
Prof. univ. Dr. Lotus Elena MEŞTER – Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, 

România 
Dr. Johan MICHAUX – Laboratorul de Genetica microorganismelor, Departamentul Științele Vieții, 

Universitatea din Liège, Belgia; Centrul pentru Biologia și Managementul Populațiilor, 
CBGP, Campus international de Baillarguet, Montferrier-sur-Lez Cedex, Franța 

Dr. Dan MUNTEANU – Membru corespondent al Academiei Române, Preşedintele Comisiei pentru 
Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, România 

Dr. Dumitru MURARIU – Membru corespondent al Academiei Române, Director general al 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România 

Prof. univ. Dr. Maria NĂSTĂSESCU – Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, România 
Dr. Ileana NEGOESCU – CS I, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, 

România 
Dr. Eugen NIŢU – CS II, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române, Bucureşti, 

România 
Acad. Dr. Octavian POPESCU – Director ştiinţific al Institutului de Biologie al Academiei Române, 

Bucureşti, România 
Conf. univ. Dr. Ioan SÎRBU – Facultatea de Științe, Catedra de Ecologie și Protecția Mediului, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România 
Conf. univ. Dr. Marius SKOLKA – Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea 

Ovidius din Constanţa, România 
Acad. Dr. hab. Ion TODERAŞ – Director al Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, Chişinău, Moldova 
Dr. Abraham bij de VAATE – Director al „Waterfauna Hydrobiological Consultancy”, Lelystad, 

Olanda 
Prof. univ. Dr. hab. Bronisław W. WOŁOSZYN – Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor 

din cadrul Academiei de Ştiinţe a Poloniei, Cracovia, Polonia 
Prof. univ. Dr. Otilia ZĂRNESCU – Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti, România 
 
 

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE 
 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România (www.antipa.ro)  
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INSTITUŢII PARTENERE ÎN ORGANIZAREA EVENIMENTULUI 
 
Academia Română - Secția de Științe Biologice, București, România (www.acad.ro)  
Universitatea din București - Facultatea de Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie 

Moleculară, București, România (www.unibuc.ro; http://dbbm.bio.unibuc.ro/)  
 
 

TERMENI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
Toţi participanţii sunt invitaţi să completeze formularul de înregistrare care este disponibil on-

line pe site-ul oficial al Congresului www.czga.ro (http://www.czga.ro/pozepagini/Registration_form.doc / 
http://www.czga.ro/pozepagini/Formular_de_inregistrare.doc). De asemenea, şi transmiterea rezumatelor lucrărilor 
ce vor fi prezentate în cadrul congresului se face tot on-line, pe site-ul menţionat mai sus 
(http://www.czga.ro/pagina.php?id=9&lng=en / http://www.czga.ro/pagina.php?id=9&lng=ro). 

Termenul limită pentru înscriere şi transmiterea rezumatelor: 10 octombrie 2011. 
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la completarea on-line a formularului de înregistrare, 

fiecare participant înscris va primi prin e-mail confirmarea înscrierii la congres. În cazul în care nu 
primiţi e-mail-ul de confirmare a înregistrării în termenul menţionat mai sus, vă rugăm să contactaţi 
comitetul de organizare al congresului la următoarea adresă de e-mail: czga2011@antipa.ro. 

Instituţia organizatoare va publica un volum care va cuprinde atât rezumatele în limba engleză 
ale lucrărilor selectate de Comitetul Ştiinţific spre a fi prezentate la Congres, cât şi programul de 
desfăşurare al Congresului. Acest volum va avea ISBN propriu. 

Lucrările vor putea fi prezentate sub formă de comunicare orală sau sub formă de poster, iar 
participanţii vor avea posibilitatea să opteze pentru una din cele două variante. În situaţia în care 
numărul lucrărilor, pentru care se doreşte prezentarea sub formă de comunicare orală, va fi prea mare 
(în raport cu timpul disponibil), Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a 
propune pentru unele dintre aceste lucrări prezentarea sub formă de poster. Autorii lucrărilor respective 
vor fi anunţaţi asupra acestui fapt în timp util. Comunicările orale trebuie pregătite într-un soft de tipul 
PowerPoint, iar timpul alocat pentru fiecare comunicare în parte va fi de 10 minute pentru 
prezentarea efectivă şi 5 minute pentru eventualele întrebări şi răspunsuri. Posterele vor avea 
dimensiunile maxime corespunzătoare formatului A0 (841 x 1189 mm). Atât la realizarea 
prezentărilor în PowerPoint, cât și la realizarea posterelor este obligatorie folosirea limbii engleze. 

Participanţii interesaţi să publice variantele in extenso ale lucrărilor prezentate în cadrul 
Congresului, în revista Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, editată 
de instituţia organizatoare, le pot trimite la redacţia revistei, respectând instrucţiunile disponibile pe 
site-ul web al acesteia (http://www.travaux.ro/). Lucrările vor putea fi acceptate la publicare doar în 
urma unui proces de peer-review internaţional. Această revistă, cu o tradiţie de apariţie de peste 50 de 
ani, este încadrată în categoria „B+” de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior din România (CNCSIS) și, cel mai probabil, începând cu a doua jumătate a 
anului acesta va intra într-un proces de evaluare de către Thomson Reuters Science Products în vederea 
indexării în Web of Science – Science Citation Index Expanded şi a calculării factorului de impact. 

 
 

FORMATUL REZUMATELOR 
 

 Rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi trebuie să fie în limba engleză şi să fie 
redactate în Microsoft Word (fişier cu extensia „doc” sau „docx”) cu fontul Times New Roman. 
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Denumirile ştiinţifice ale speciilor se vor scrie folosind caractere italice. Fiecare rezumat trebuie să fie 
salvat într-un fişier distinct, al cărui nume trebuie să fie acelaşi cu numele de familie şi prenumele 
primului autor (exemplu: MURARIU DUMITRU.doc), iar în cazul în care sunt mai multe rezumate cu 
acelaşi prim autor, atunci la numele fişierului se va adăuga şi o cifră de la 1 până la câte rezumate sunt 
cu acelaşi prim autor (exemplu: MURARIU DUMITRU 1.doc, MURARIU DUMITRU 2.doc, etc.).  

Conţinutul rezumatelor trebuie să respecte următorul format: 
1. Titlul lucrării: scris cu minuscule, corp de literă C12, Bold, Centrat; în limba engleză; 
2. Autorii: prenumele scris cu minuscule, iar numele scris cu MAJUSCULE, corp de literă 

C11, Centrat; prenumele se scrie înaintea numelui; în cazul în care sunt mai mulţi autori, 
numele acestora vor fi despărţite doar de o virgulă; tot în cazul în care sunt mai mulţi autori 
şi sunt afiliaţi la instituţii diferite, atunci fiecare nume va fi însoţit de un indicativ 
reprezentat de o cifră (scrisă după nume în formatul superscript) care va face corespondenţa 
cu instituţia la care este afiliat fiecare autor; dacă toţi autorii sunt afiliaţi la aceeaşi instituţie, 
atunci acest lucru nu mai este necesar; 

3. Afilierea autorilor şi datele de contact ale autorului principal: scrise cu minuscule, corp 
de literă C9, Justify; în limba engleză; aceste date trebuie să cuprindă numele complet al 
instituţiei, departamentul, adresa completă a acestuia şi codul poştal; adresa de e-mail este 
obligatoriu să fie trecută pentru autorul principal, iar pentru ceilalţi autori este opţională; în 
cazul în care sunt mai multe instituţii la care sunt afiliaţi autorii, atunci acestea se trec unele 
sub altele, după indicativul corespondent de la numele autorilor; 

4. Cuvinte cheie: se scriu după „Key words:”, cu minuscule, corp de literă C9, Justify, 
despărţite prin virgulă şi cu punct la sfârşit; în limba engleză; maxim 6 cuvinte cheie; 

5. Textul rezumatului: scris cu minuscule, corp de literă C11, Justify; în limba engleză; 
trebuie să fie format din minimum 200 şi maximum 300 de cuvinte; NU trebuie să cuprindă 
tabele, figuri sau diagrame; de asemenea, este preferabil ca în textul rezumatului să nu fie 
citate lucrări; însă, dacă autorii consideră absolut necesară citarea anumitor lucrări, atunci o 
pot face în paranteze după modelul (Autorul/Autorii, anul); în cazul în care între aceleaşi 
paranteze se doreşte a se cita mai multe lucrări, atunci acestea vor fi despărţite prin semnul 
„;”; 

6. Literatura citată: se scrie după „References:”, cu minuscule (numele autorilor vor fi scrise 
cu MAJUSCULE), corp de literă C9, Justify, urmărind modelul din rezumatul de mai jos; 

 
 

EXEMPLU DE REZUMAT 
 
 

New data on the chewing louse fauna (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from the 
Danube Delta Biosphere Reserve (Romania) 

 
Costică ADAM1, Gabriel CHIŞAMERA1, Viorel POCORA2,  

Szilárd J. DARÓCZI3, Mircea GOGU-BOGDAN4 
 

1“Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Şos. Kiseleff no. 1, 011341 Bucharest 2, Romania, e-mails: 
cadam@antipa.ro; gabriel_chisamera@antipa.ro 
2“Al. I. Cuza” University, Iaşi, Bd. Carol I, 20A, 700505, Romania, e-mail: vyo2406@yahoo.com 
3Association for Bird and Nature Protection “Milvus Group”, Str. Crinului no. 22, 540343 Târgu Mureş, Romania, e-mail: 
szilard.daroczi@milvus.ro 
4Research and Development Plant Protection Institute, Bd. Ion Ionescu de la Brad no. 8, 013813 Bucharest, 1, Romania, e-mail: 
rom_ornit_centre@yahoo.com 
 
Key words: chewing lice, birds, fauna, new host-parasite associations, new records, the Danube Delta. 
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 The studies made along 2009 on the chewing louse fauna from some wild birds of the Danube 
Delta Biosphere Reservation are presented. The birds controlled for ectoparasites were captured within the 
period January – September 2009. All these birds were caught in 9 sites placed in the marine area (offshore 
bar) of the reservation, in the neighbourhood or within the perimeter of the next three localities: Letea, 
Sfântu Gheorghe and Vadu. ......(Price et al., 2003; Rékási & Kiss, 1997).......   
 From the 39 chewing louse species identified in the studied material, three are new reports for the 
Romanian parasitological fauna, namely: Actornithophilus multisetosus Blagoveshtchensky, 1940 (from 
Lymnocryptes minimus); Actornithophilus piceus lari (Packard, 1870) (from Larus cachinnans) and 
Austromenopon aegialitidis (Durrant, 1906) (from Charadrius dubius). ……. 
 
References: 
PRICE, R. D., R. A. HELLENTHAL, R. L. PALMA, 2003 - World checklist of chewing lice with host associations and keys to 

families and genera. Pp. 1–448. In: R. D. Price, R. A. Hellenthal, R. L. Palma, K. P. Johnson, D. H. Clayton, The 

Chewing Lice: World Checklist and Biological Overview, Illinois Natural History Survey Special Publication 24. x + 

501 pp. 

RÉKÁSI, J., J. B. KISS, 1997 - Data on the bird lice (Mallophaga) of some bird species from the Danube Delta (North Dobrogea, 

Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 39: 59-82. 

 
 

 
Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a edita volumul de rezumate. 
Rezumatele vor fi analizate și selectate de Comitetul Științific al Congresului. Participanții vor 

fi informați în timp util dacă rezumatele lor au fost acceptate și incluse în programul Congresului sau 
nu. 

Rezumatele care nu corespund formatului recomandat şi/sau ariilor tematice ale congresului 
nu vor fi acceptate. În acest caz, taxa de participare va fi rambursată (mai puţin comisionul de transfer 
bancar). 
 
 

TAXA DE PARTICIPARE 
 

 Taxa de participare trebuie plătită de fiecare participant la Congres (indiferent dacă se 
înscrie cu o lucrare științifică sau ca simplu participant), şi este în valoare de 150 lei (pentru 
participanţii din România) sau 40 Euro (pentru participanţii din alte ţări).  

Studenții care se înscriu ca simpli participanți (fără rezumate și prezentări) beneficiază de 
reducere, taxa de participare pentru aceștia fiind de 75 lei (pentru studenții din România) sau 20 Euro 
(pentru studenții din alte țări). Studenții care se înscriu cu unul sau mai multe rezumate (indiferent 
de forma de prezentare pentru care optează) vor fi scutiți de plata taxei de participare dacă cel puțin 
unul dintre rezumate va fi acceptat de Comitetul Științific al Congresului.   

În cazul în care sunt mai mulţi autori la un rezumat şi vor să participe toţi la Congres, atunci va 
trebui să plătească fiecare în parte această taxă de participare. Autorii care se înscriu cu mai multe 
rezumate, nu trebuie să plătească taxe suplimentare.  

Taxa de participare acoperă cheltuielile aferente mapei pe care o va primi fiecare participant, 
meselor de prânz şi pauzelor de cafea. 

Taxa de participare NU acoperă cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor. 
Pentru participanţii interesaţi, sunt puse la dispoziţie pe site-ul Congresului (www.czga.ro) informaţii 
privind posibilităţile de transport și de cazare în perioada de desfăşurare a acestuia. 
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Taxa de participare trebuie plătită până la data de 10 octombrie 2011. 
 
Plata se va face prin transfer bancar, iar datele necesare efectuării acesteia sunt următoarele: 

Pentru plata în lei: 
Titular: MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”; 
Trezoreria: Trezoreria Sector 1, BN SMB, str. Dimitrie Gerotă, nr.13, Bucureşti; 
Cod IBAN: RO22TREZ7015009XXX000282; 
Cod fiscal: 4192669. 
 
Pentru plata în Euro: 
Titular: MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”; 
Banca: Banca Comercială Română, Agenţia Sala Palatului, str. Ion Câmpineanu, nr. 33, Sector 1, 
Bucureşti; 
Cod IBAN: RO44RNCB0080005630310003; 
Cod SWIFT: RNCB RO BU; 
Cod fiscal: 4192669. 

 
În momentul în care plătesc această taxă, participanţii sunt rugaţi să specifice pe ordinul de 

plată, la „Detalii de plată”, numele şi prenumele şi textul „Taxă participare Congres” (exemplu: 
Adam Costică – Taxă participare Congres). 

 
Detalii suplimentare privind modalităţile de plată ale taxei de participare, puteţi obţine de la 

doamna Ec. Elena Cursaru la adresa de e-mail ileana@antipa.ro sau la numărul de telefon (+40) 021 
312.88.63. 

 
Pentru mai multe informaţii puteţi să accesaţi site-ul web al congresului (www.czga.ro) sau 

să contactaţi Comitetul de organizare la adresa de e-mail czga2011@antipa.ro. 
 
Al doilea anunţ şi programul ştiinţific al Congresului vor fi transmise către participanţii 

înscrişi până la data de 01 noiembrie 2011. 
 

Cu speranţa că ne vom întâlni la cel de-al treilea  

Congres Anual de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”,  

Comitetul de organizare vă adresează cele mai bune urări! 


