
 
INVITATION / INVITATION / INVITAȚIE 

 
 
 
 
Chère Madame / Monsieur, 
 
L'Université Ouest de Timisoara, avec le soutien de l'Agence universitaire pour la francophonie - AUF, organise le 
symposium international interdisciplinaire: 
 
"Territoires de la santé: production agroalimentaire, nutrition, sécurité alimentaire" - PANSa-TS 
qui se tiendra à Timisoara, du 27 au 28 octobre 2017. 
 
Thèmes du symposium: 
Thème 1: Problèmes et défis de la production agroalimentaire écologique; 
Thème 2: Représentations, pratiques nutritionnelles et état de santé de la population; 
Thème 3: Économie des consommateurs et problèmes de sécurité alimentaire; 
Thème 4: Politiques publiques et stratégies privées pour la nutrition et une alimentation saine. 
 
Les détails sur le contenu du symposium sont joints à cet e-mail. 
 
Nous vous attendons avec des communications scientifiques dans le symposium et en tant que collaborateur potentiel. De 
même, nous attendons de votre part un soutien moral et la diffusion de l'Invitation dans votre université. 
 
Nous serions ravis si, après notre approche commune, vous et vos collègues d’université vous inscriviez et participiez aux 
débats et aux projets que nous voulons développer dans le réseau interuniversitaire SaIN.  
 
Date limite pour l'inscription en ligne: 30 septembre 2017. 
 
Nous vous attendons avec plaisir et intérêt à Timisoara, 
Capitale européenne de la culture, 2021. 
 

Nicolae POPA, Président du Comité d’organisation 
 

 
****** 

 
 
Dear Madam, Sir, 
 
The West University of Timisoara, with the support of the Agence universitaire pour la francophonie - AUF, organizes the 
international interdisciplinary symposium: 
 
"Health territories: agro-food production, nutrition, food security" - PANSa-TS 
to be held in Timisoara from 27 to 28 October 2017. 
 
Symposium Themes: 
Theme 1: Problems and challenges of ecological agri-food production; 
Theme 2: Representations, nutritional practices and health status of the population; 
Theme 3: Consumer economics and food security problems; 
Theme 4: Public policies and private strategies for nutrition and healthy eating. 
 
Details of the content of the symposium are attached to this e-mail. 
 
We are waiting for you with scientific papers in the symposium and as a potential collaborator. Similarly, we expect your 
moral support and the distribution of the Invitation in your university. 
 
We would be delighted if, after our joint approach, you and your colleagues would register and take part in the debates and 
projects we want to develop in the inter-university SaIN network. 
 
Deadline for online registration: September 30, 2017. 
 
We look forward to seeing you in Timisoara, 
European Capital of Culture, 2021, 
 

Nicolae POPA, Head of the Organising Comitee 
 



****** 
 
 
Stimată doamnă / Domnule, 
 
Universitatea de Vest din Timișoara, cu sprijinul Agenției universitare pentru francofonie - AUF, organizează simpozionul 
interdisciplinar internațional: 
 
"Teritoriile sănătății: producție agroalimentară, nutriție, securitate alimentară" - PANSa-TS 
care va avea loc la Timișoara, în 27 și 28 octombrie 2017. 
 
Temele simpozionului: 
Tema 1: Problemele și provocările producției agroalimentare ecologice; 
Tema 2: Reprezentările, practicile nutriționale și starea de sănătate a populației; 
Tema 3: Probleme de economie și de securitate alimentară; 
Tema 4: Politici publice și strategii private pentru nutriție și alimentație sănătoasă. 
 
Detalii despre conținutul simpozionului sunt atașate acestui e-mail. 
 
Vă așteptăm cu lucrări științifice în cadrul simpozionului și ca potențial colaborator.  
De asemenea, așteptăm sprijinul dvs. moral și distribuția invitației în universitatea dvs. 
 
Ne-ar face plăcere dacă, după abordarea noastră comună, dvs. și colegii dvs. vă veți înregistra și veți participa la 
dezbaterile și proiectele pe care vrem să le dezvoltăm în rețeaua inter-universitară SaIN. 
 
Termen limită pentru înregistrarea online: 30 septembrie 2017. 
 
Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem în Timișoara, 
Capitala europeană a culturii, 2021, 
 

Nicolae POPA, Președintele Comitetului de organizare 
 


