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INSTITUŢII PARTICIPANTE 

 

Academia Română 

Academia de Științe Agricole și Silvice 

Asociația Cercul Farmaciștilor din România (ACFB)  

Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Grădina Botanică „Vasile Fati” 

Jibou 

Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Academia Română Filiala Iași 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galați – secţia Grădina Botanică 

Facultatea de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași 

Grădina Botanică (I) AŞM, Chişinău, Republica Moldova 

Grădina Botanică „Al. Buia” 

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 

INCDSB/Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamț 

Institutul de Biologie al Academiei Române 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea 

Institutul Naţional de Cercetare & Dezvoltare pentru Chimie şi 

Petrochimie ICECHIM Bucureşti 

Institutul Naţional de Cercetare & Dezvoltare pentru Şiinţe  Biologice 

INCDSB Bucureşti 

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Forestieră Marin Dracea, 

C-lung Moldovenesc  

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Târgu-Mureş 

S.C. HOFIGAL Export-Import S.A. Bucureşti 

Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF)
  

Societatea Română de Istoria Medicinei (SRIM)  
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Universitatea  de Stat „T.G. Şevcenco”, Tiraspol, Republica Moldova 

Universitatea  din  Craiova, Facultatea  de  Horticultură 

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  Facultatea de Geografie 

și Geologie 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Chimie 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, Facultatea de 

Farmacie 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, Grădina Botanică  

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testimițeanu”, 

Chişinău 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 

la Brad”, Facultatea de Agricultură, Iaşi 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Școala Doctorală  

„Simion Mehedinți – Natură și Dezvoltare Durabilă” 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie și Geofizică 

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie
 

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Cerc studenţesc ECOING / UEB 
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PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

Sâmbătă, 5 noiembrie 2016 

 

8.30-9.00  Înregistrarea participanţilor 

 

9.00-11.00  Deschiderea oficială a Sesiunii ştiinţifice 

   Comunicări ştiinţiifice în plen 

 
11.00-11.30 Pauză 

 

11.30-13.00 Comunicări ştiinţifice în plen 

 

13.00-14.00 Pauză de masă 

Vizită ghidată în Grădina Botanică  

„D. Brandza”  

(la solicitarea participanţilor) 

 

14.00-14.30 Vizionare postere / Discuţii la postere 

 
14.30-16.30 Comunicări ştiinţifice în plen 

                      

16.30-17.00 Pauză 

 

17.00-18.30 Comunicări ştiinţifice în plen 

 

18.30-19.00 Discuţii postere  

Încheierea Sesiunii Știinţifice 

 

19.00  Dineu 
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DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE ÎN PLEN 

INSTITUTUL DE BIODINAMICĂ 

Sala de conferinţe 

 

 

8.30 – 9.00  

Înregistrarea participanţilor 

 

9.00-11.00 
Deschiderea oficială a Sesiunii ştiinţifice 

 

ANASTASIU Paulina: cuvânt de salut din partea organizatorilor 
POSTOLACHE Carmen: cuvânt de salut din partea Facultăţii de 

Biologie a Universităţii din Bucureşti 

SÂRBU Anca: cuvânt de salut din partea Asociaţiei Grădinilor Botanice 

din România 

 

Comunicări ştiinţifice în plen 
Moderatori: 

Prof. dr. Cătălin TĂNASE 

Prof. dr. Anca SÂRBU 

 

TOMA Constantin 

Academia Română 

Naturalişti ieşeni care au onorat Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 

Bucureşti 

 

NEGREAN Gavril 

Universitatea din Bucureşti 

200 de ani de la apariția primei flore a unei provincii românești, precum 

şi de la nașterea lui Florian Porcius 

 

SOPOREAN Maria, VLĂSCEANU Gabriela, CRIŞAN Iuliana  

SRIF (Societatea Română de Istoria Farmaciei) 
Naturalistul Zach. C. Panţu şi vocabularul botanic – 150 de ani de la 

naştere (1866-1934) 
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VLĂSCEANU Gabriela Antoaneta
1,2,4, SOPOREAN Maria

2,3,4,  

SULIMAN Maria-Gabriela
2,3,4, CRIȘAN Iuliana

1,2,3,4,  

MARINESCU LUCASCIUC Antoaneta 
2,3 

1HOFIGAL Export Import SA; 2Societatea Română de Istoria Farmaciei 

(SRIF), Bucureşti; 3Societatea Română de Istoria Medicinei (SRIM); 
4Asociația Cercul Farmaciștilor din România (ACFB)  

Pe urmele medicului şi naturalistului Prof. Dr. Dimitrie Brândză (1846-1895) 

 

TELEUȚĂ Alexandru 

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

Biodiversitatea și serviciile ecosistemice în Republica Moldova 

 

PETRESCU Mihai  

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea 

Observaţii preliminare privind habitatele din situl Pădurea Hagieni – 

Lacul Limanu – Cotul Văii 

 

MARDARI Constantin, BÎRSAN Ciprian, COPOȚ Ovidiu,  

TĂNASE Cătălin 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Aspecte de fitosociologie și ecologie a comunităților de Rhododendron 

myrtifolium Schott et Kotschy în Carpații românești 

 

11.30-13.00 

Moderatori: 

Prof. dr. Tatiana Eugenia ŞESAN 

CS I Dr. Cosmin SICORA 

 

SÂRBU Anca, SMARANDACHE Daniela, MARINESCU Antonia 

Teona, PARASCHIV Anca Monica, MIHAI Clara, VELICU 

Andreea Maria 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Observaţii anatomo-histologice efectuate asupra ferigilor acvatice din 

Delta Dunării 
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POPA Mihai Emilian  
Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, 
Laboratorul de Paleontologie 
Bennettitale jurasic timpurii din România 
 
PIRNEA Roxana, POPA Mihai Emilian  
Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, 
Laboratorul de Paleontologie 
Flora oligocenă din Câmpul minier Paroșeni, Bazinul Petroșani 

 
OPREA Adrian, SÎRBU Culiţă  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 
„Anastasie Fătu” 
O nouă specie de Verbesina L. în flora României 
 

SÎRBU Culiţă, OPREA Adrian 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu 
de la Brad”, Iaşi, Facultatea de Agricultură 
Contribuţie la studiul genului Oenothera L. în flora României  

 

SZATMARI Paul-Marian 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Grădina Botanică „Vasile Fati” 
Jibou 
Impactul speciei invazive Eriochloa villosa asupra florei segetale 

 
14.30-16.30 

Moderatori: 
Prof. dr. Ecaterina FODOR 

Biolog dr. Paul LUPOAE 
 

PÎNZARU Pavel, RUSCHUK Alexandru 
Grădina Botanică (I) AŞM, Chişinău, Republica Moldova 

Alianţa Prunion fruticosae Tx. 1952 în bazinul fluviului Nistru  
(R. Moldova) 

 
SĂMĂRGHIŢAN Mihaela, OROIAN Silvia, HIRIŢIU Mariana, 

CALALB Tatiana  
Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Tîrgu-Mureş 
Specii de plante de interes comunitar identificate în Munţii Călimani-
Gurghiu (judeţul Mureș) 
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GEORGESCU Mihaela Ioana, DOBRESCU Elisabeta  

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București 

Cartarea vegetației pe terenurile virane  – un prim pas în abordarea 

peisageră a gestiunii diferenţiate. Studiu de caz: zona comercială 

Băneasa Nord 

 

CALOTĂ  Ana-Maria 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Scoala Doctorală  

„Simion Mehedinți – Natură și Dezvoltare Durabilă” 
Analiza schimbărilor fitocenotice induse de prezenţa turbinelor eoliene 

 

DON Ioan, DON Cornelia-Doiniţa, ARDELEAN Aurel  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Grădina Botanică 

Universitară „Pavel Covaci” din Macea 

Consideraţii asupra Colecţiei de seminţe a Grădinii Botanice 

Universitare „Pavel Covaci” din Macea 

 

BALAEȘ Tiberius, TĂNASE Cătălin  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Influența unor insecticide asupra dezvoltării speciei Trametes gibbosa 
(Basidiomycota, Fungi) 

 

PETRE Cristiana Virginia, NICULAUA Marius, TĂNASE Cătălin
 

Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași 

Studiul unor compuși organici volatili sintetizați de specii de 

basidiomicete lignicole 

 

COGĂLNICEANU Gina, MITOI Monica, BRÎNZAN Alexandru  

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 
Sinteza de bio-nano-aur utilizând extract brut de calus de căpşun 

 

SICORA Oana, NAGHI Mara, SOOS Iosca, SICORA Cosmin 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Evaluarea potențialului antitumoral al extractului de Caryopteris × 

clandonensis 
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17.00 – 18.30 

Moderatori 

Prof. dr. Alexandru TELEUŢĂ 

Prof. dr. Culiţă SÎRBU 

 

LUPOAE Mariana, LUPOAE Paul, CIOROI Maria,  

DIMITRIU Buzia Olimpia, GAVRILIU Liliana Marcela  
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Medicină şi 
Farmacie 
Valorificarea farmaceutică a fructelor speciei Ziziphus jujuba recoltate 
din Grădina Botanică Galaţi 

 

FODOR Ecaterina, HÂRUȚA Ovidiu, DOROG Sorin,  

CRAINIC Ghiță Cristian 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului 
Rezultate preliminare asupra relației de facilitare dintre arbuști protectivi 
și puieții unor specii de arbori în vestul și nord-vestul Transilvaniei 

 

MAXIMILIAN Carmen, MITOI Monica, HOLOBIUC Irina 
Institutul de Biologie, București, Academia Română 

Testarea activității antibacteriene și determinarea conținutului în 
polifenoli și flavonoizi a unor extracte de Ecballium elaterium 

 

HOLOBIUC Irina, CATANĂ Rodica 
Institutul de Biologie al Academiei Române 
Optimizarea culturii in vitro la specia rară, vulnerabilă, medicinală 
Arnica montana 
 

MITOI Monica, COGĂLNICEANU Gina, HOLOBIUC Irina, 

CATANĂ R., VOICHIȚĂ C., C. BANCIU, F. HELEPCIUC,  

D. CRISTIAN 
Institutul de Biologie București 
Culturi in vitro din colecția IBB producătoare de metaboliți secundari cu 
capacitate antioxidantă 

 

TELEUŢĂ Alexandru, ŢÎŢEI Victor 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 
Particularitățile biologice și valoarea economică a unor specii  perene 
de Fabaceae din colecțiile Grădinii  Botanice (Institut) a Academiei 
de Ştiințe a Moldovei 
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NIŢĂ Eugenia, Comănescu Petronela 

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Muzeul Grădinii Botanice „D. Brândză” – 125 de ani de istorie în 

Cotroceni 

 

VLĂSCEANU Gabriela, MAROSY Zoltan 
 

SC Hofigal Export Import SA 

Componenta ecologică a parteneriatului „Natura A.S.A.” 

 

18.30 – 19.00 

Discuţii postere 

Închiderea Sesiunii ştiinţifice 

Moderatori: 

Acad. Constantin TOMA 

CS I Dr. Adrian OPREA 
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POSTERE 

 
 

BÎRSAN Ciprian, COPOȚ Ovidiu, MARDARI Constantin, 

TĂNASE Cătălin 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Structura comunităţilor de macromicete lignicole şi factorii de mediu 

determinanţi în pădurile din Giumalău 

 

BURDUCEA Marian, LOBIUC Andrei, TELIBAN Gabriel Ciprian, 

ZAMFIRACHE Maria-Magdalena  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

Cercetări privid efectele diferitelor tipuri de fertilizare asupra unor 

parametri morfologici, biochimici şi de producţie la Ocimum basilicum 

 

BUTNARIU Alina Elena, DROCHIOIU Gabi, LOBIUC Andrei,  

PINTILIE Olga, 
  
MURARIU Manuela, CIOBANU Cătălina Ionica, 

IACOBAN Carmen, OLTEANU Zenovia, ZAMFIRACHE Maria 

Magdalena 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

Cercetări privind efectul glutationului asupra procesului de germinaţie la 

Triticum aestivum în prezenţa unor reziduuri de metale grele 

 

COLȚUN Maricica, CUTCOVSCHI-MUȘTUC Alina  

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

Conservarea, cercetarea şi valorificarea speciilor de plante medicinale în 

colecţiile Grădinii Botanice.  

 

COPOȚ OVIDIU, BÎRSAN Ciprian, BALAEȘ Tiberius, PETRE 

Cristiana, MARDARI Constantin, TĂNASE Cătălin 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Relații de asociere între specii de macromicete și plante lemnoase din 

cvercete situate în Regiunea de Nord-Est (România) 
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DOBRIN Aurora, MARIN Doru Ioan, BĂDULESCU Liliana  
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti, Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor 

agroalimentare 

Particularitățile proceselor de creștere și dezvoltare ale şofrănelului 

(Carthamus tinctorius) în condițiile câmpului experimental de la Ferma 

Didactică Moara Domnească-Ilfov 

 

IONIŢĂ Olga 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

Contribuţii la cunoaşterea familiei Gentianaceae Juss în flora Basarabiei 

 

IORDACHE Cristina
1,2

, CRĂCIUN Ileana
1
, ROBU Andreea

1,2
, 

NAGODĂ Eugenia
1
, ANASTASIU Paulina

1,2
 

1Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 
2Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Colecţia de alge roşii (Rodophyta) din Herbarul General al Grădinii 

Botanice “D. Brandza” 

 

MARDARI Constantin, BÎRSAN Ciprian, ȘTEFANACHE Camelia, 

TĂNASE Cătălin 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Grădina Botanică 

„Anastasie Fătu” 

Amenințări potențiale la adresa speciei Arnica montana L. în regiunea 

nordică a Carpaților orientali din România 

 

NEGULICI Marius
1
, ŞESAN Tatiana Eugenia

2
, NEGREAN 

Gavril
1
, RĂDUCANU Maria

2 

1Universitatea Bucureşti, Grădina Botanică “D. Brandza”; 
2Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Macromicete din Grădina Botanică “D. Brândză”  Bucureşti (GBDB). 

Completări. 

 

ROȘCA Ion 

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

Particularităţile înmulţirii şi creşterii speciei Celtis australis în 

Republica Moldova 
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RĂDUȚOIU Daniel, STAN Ion, SIMEANU Cătălin George 

Universitatea  din  Craiova, Facultatea  de  Horticulturã 

Habitate Natura 2000 cu vegetaţie halofilă din Oltenia (România) 

 

SÎRBU Tatiana, ŢÎMBALÎ Valentina  

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de ştiinţe a Moldovei 

Reprezentanţi ai familiei Asteraceae în colecţiile de plante ornamentale 

ale Grădinii Botanice (Institut) a AŞM 

 

ŞESAN Tatiana Eugenia 
* 1,2

, OANCEA Florin
2
, OANCEA Anca 

3
, 

SAVIN Simona 
3
, TOMA Agnes

3
, ŞTEFAN Laura

3
,  

NEGRU Georgeta
4
, RĂUT Iuliana

2
, GHIUREA Marius

2
,  

JECU Luiza
2
, VASILESCU Gelu

2
, BIRA Adriana  Florina

4
, 

POMOHACI Cristian Mihai
5
 

1Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie; 2Institutul Naţional de 

Cercetare & Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM 

Bucureşti; 3Institutul Naţional de Cercetare & Dezvoltare pentru Şiinţe  

Biologice INCDSB Bucureşti; 4S.C. HOFIGAL Export-Import S.A. 

Bucureşti; 5Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

Bucureşti 

Parameterii fiziologici şi profile fitochimice la Passiflora caerulea L., 
tratată cu produse multifuncţionale (consorţii de Trichoderma, extracte 

vegetale) 
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REZUMATE 

 
COMUNICĂRI ÎN PLEN 
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NATURALIŞTI IEŞENI CARE AU ONORAT  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE A UNIVERSITĂŢII  

DIN BUCUREŞTI 

 
TOMA Constantin 

Academia Română 

 
Autorul prezintă date sumare despre un număr de 11 naturalişti 

(din care 7 membri ai Academiei Române) care, după studii făcute la 
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, după specializări în 
universităţi străine (din Franţa, Germania, Austria), după ani de 
cercetare ştiinţifică în Iaşi, au fost solicitaţi şi au plecat la Universitatea 
din Bucureşti, onorând Facultatea de Ştiinţe soră. Toţi aceşti mari 
naturalişti ieşeni au fost deschizători de drumuri, ctitori şi conducători 
de instituţii (facultăţi, muzee, grădini botanice ş.a.), formatori de şcoli în 
diferite domenii ale ştiinţelor vieţii: Botanică, Fiziologie vegetală şi 
animală, Ecologie, Hidrobiologie, Micologie, Parazitologie, Zoologie. 
Toţi cei la care se referă autorul, după studii, adesea şi doctorate, făcute 
la renumite universităţi din Paris, Jena, Viena ş.a., au revenit în ţară, au 
creat laboratoare de profil, au devenit conducători de doctorat, au format 
specialişti cărora le-a lăsat opere fundamentale inestimabile, utile şi 
astăzi tinerilor cercetători biologi. 

 

 

200 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMEI FLORE A UNEI 

PROVINCII ROMÂNEȘTI ȘI DE LA NAȘTEREA  

LUI FLORIAN PORCIUS 

 
NEGREAN Gavril 

Universitatea din Bucureşti 

 
Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la publicarea lucrării 

Flora Transilvaniei (Enumeratio Stirpium magno Transsilvaniae 
Principatui praeprimis indigenarum) de Johann Christian Gottlob 
Baumgarten vol. 1, 2 (1816), vol. III (1817). Wien. 

Baumgarten, născut la Lukau în Germania, medic și naturalist, a 
venit în Transilvania unde a desfășurat, mai ales la început, o activitate 
botanică intensă, finalizată cu apariția lucrării sale de căpătâi. 

În același timp, aniversăm și 200 de ani de la nașterea lui Florian 
Porcius. Este un bun prilej să ne reamintim de istoria botanicii din România.  
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Legătura directă dintre cei doi este aceea că Porcius a încercat să 

descifreze unele coronime mai speciale ale lui Baumgarten, mergând 

prin Munții Rodnei și vorbind cu ciobanii care l-au însoțit pe 

Baumgarten în cercetările sale floristice prin acești munți.  

Mai târziu, Porcius a intrat în legătură cu Dimitrie Brânză. Între 

cei doi s-a legat o prietenie deosebită, cu o corespondență intensă, 

Porcius oferind informații botanice, iar Brandza l-a propus pe Porcius ca 

membru al Academiei Române. De aici lucrurile se cunosc mai bine, 

unul dintre elevii lui Brânză fiind Zaharia Panțu, custode la Herbarul 
nostru. În legătură cu pronunția: ț pe vremea aceea în Transilvania se 

scria cu C (vezi Cibleș / pron. Țibleș), prin urmare pronunția numelui 

Porcius ar trebui să fie Porțius. 

 

 

NATURALISTUL ZACH. C. PANŢU ŞI VOCABULARUL 

BOTANIC – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE (1866-1934) 

 

SOPOREAN Maria, VLĂSCEANU Gabriela, CRIŞAN Iuliana 
SRIF (Societatea Română de Istoria Farmaciei) 

ACFB (Asociaţia Cercul Farmaciştilor din Bucureşti) 

 

În studiul plantelor, de un real folos sunt cercetările botanistului 

Zach. C. Panţu, despre care Acad. Emil Pop spunea că „viaţa acestuia  

s-a petrecut într-o sală de muzeu şi de bibliotecă”. 

Botanistul ardelean s-a născut la Tg.Mureş în 31 iulie 1866 dintr-o 

familie de intelectuali, tătăl său fiind printre primii magistraţi români din 

Transilvania, revoluţionar al anului 1848 şi apoi, deputat în Dieta 

Ardeleană (1863-1865). 

Absolvent al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, apoi student 

la Facultatea de Ştiinţe, secţia Ştiinţe Naturale, Universitatea Bucureşti, 
şi-a luat licenţa în Ştiinţele Naturale în 1891. În 1931 a ajuns „profesor 

agregat”. Deja, în anul 1890 a fost numit „ajutor naturalist” la Institutul 

Botanic Bucureşti, iar la 1 iulie 1891 a devenit conservator al Colecţiilor 

de la Institutul Botanic Bucureşti, unde a muncit fără întrerupere timp de 

43 de ani. A decedat la 19 martie 1934 la numai 68 de ani. 

A lucrat alături de ctitorul aşezămintelor botanice şi 

întemeietorul cercetării ştiinţifice botanice din România, Prof. Dimitrie 

Brândză, pentru care a avut admiraţie şi amintiri pioase descrise în 

prezentarea acestei personalităţi în două lucrări cu caracter istoric. 
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Despre cercetările sale putem afla din Buletine ale Societăţii de 

Medici şi Naturalişti din Iaşi şi Buletinul Societăţii de Ştiinţe din 

Bucureşti, cât şi din Enciclopedia Astrei din Sibiu. 

Dintre lucrările sale le distingem pe cele din: Domeniul Botanicii 

populare, Domeniul Istoriei Botanicii, Domeniul Floristicii. 

A cunoscut flora întregii Românii şi a aranjat şi coordonat 

„Marele Erbar de la Bucureşti”. În cercetările sale sunt prezentate şi 

familii noi de plante româneşti, ca de exemplu: Orhidaceele şi 

Geraniaceele. 
Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt: „Vocabularul Botanic” 

(1901-1902) şi „Plantele cunoscute de poporul român”, „Vocabular 

Botanic cuprinzând Numirile române, franceze, germane şi ştiinţifice”, 

1906. Argumentul ultimei lucrări  a fost „vulgarizarea” studiului 

frumoasei ştiinţe a botanicii” numită de către nemuritorul Linné 

„Scientia Amabilis”. 

Viaţa botanistului Zach. C. Panţu şi munca sa pe tărâmul florei 

României rămân sursă de inspiraţie şi model pentru cercetători.  

 

 

PE URMELE MEDICULUI ŞI NATURALISTULUI  

PROF. DR. DIMITRIE BRÂNDZĂ (1846-1895) 

 

VLĂSCEANU Gabriela Antoaneta1,2,4, SOPOREAN Maria2,3,4,  

SULIMAN Maria-Gabriela2,3,4, CRIȘAN Iuliana1,2,3,4,  

MARINESCU LUCASCIUC Antoaneta2,3 

1 HOFIGAL Export Import SA  
2 Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF), Bucureşti 

3 
Societatea Română de Istoria Medicinei (SRIM)  

4 Asociația Cercul Farmaciștilor din România (ACFB)  

 

Deși sunt bine cunoscute viața și opera Profesorului Dr. Dimitrie 

Brândză, fondatorul Catedrei de botanică a Universității din București, a 

Institutului Botanic și al noii Grădini Botanice din Capitală, mai sunt 

câteva semne de întrebare care necesită răspuns. 

Mergând în căutarea locului de veci din Cimitirul „Bellu” unde se 

presupune că s-ar afla înhumat Dimitrie Brândză, conform tablei afișate 

în fața capelei (poziția 6, fig. 62), grupul nostru care a organizat 

depunerea unei jerbe de flori cu ocazia comemorării la 120 de ani 

(2015), a fost pus în fața unei situații care se cere lămurită: cine este 

înhumat în acel loc?  
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OBSERVAŢII PRELIMINARE PRIVIND HABITATELE DIN 
SITUL PĂDUREA HAGIENI-LACUL LIMANU-COTUL VĂII 

 
PETRESCU Mihai 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

 
La nivelul sitului au fost identificate 4 habitate de interes 

comunitar, toate prioritare. Dintre cele 12 asociații observate în aceste 
habitate majoritatea sunt vulnerabile (5 cenotaxoni), urmate de cele 
periclitate (4 cenotaxoni), respectiv rare (3 cenotaxoni). Gradul de 
ruderalizare este scăzut la majoritatea cenotaxonilor inventariaţi. 
Excepţie fac asociaţiile neperturbate antropic (Rhamno catharticae-
Jasminietum fruticantis), precum şi cele mediu perturbate (Paeonio 
peregrinae-Carpinetum orientalis), sau cu o ruderalizare scăzută până la 
ridicată, respectiv cu un nivel redus al invadării de către specii alohtone 
(Agropyro-Thymetum zygioidi). Asociaţia cea mai bogată în specii 
ameninţate poate fi considerată Stipo ucrainicae-Festucetum valesiacae 
(14 specii), urmată de Saturejetum coeruleae, Botriochloetum ischaemi  
(13 specii), Agropyro-Thymetum zygioidi (10 specii), Rhamno catharticae-
Jasminietum fruticantis, Medicagini minimae-Festucetum valesiacae, 
Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli, Paeonio peregrinae-
Carpinetum orientalis (7 specii), Asphodelino luteae-Paliuretum (6 specii). 
La nivelul sitului majoritatea speciilor amenințate sunt periclitate şi la scară 
locală, cel puţin în asociaţiile ce le conţin. Ele sunt urmate de speciile 
sporadice edificatoare de asociaţii, respectiv de cele vulnerabile precum 
Artemisia alba, Stipa ucrainica, Mercurialis ovata, ori periclitate critic 
(Genista sessilifolia). Speciile identificate în Dobrogea numai în acest sit, în 
cadrul studiilor proprii, sunt reprezentate prin: Crocus biflorus, Salvia 
ringens, Chamaecytisus jankae, Jurinea tzar-ferdinandii. 

 

 
ASPECTE DE FITOSOCIOLOGIE ȘI ECOLOGIE A 

COMUNITĂȚILOR DE RHODODENDRON MYRTIFOLIUM 
Schott et Kotschy ÎN CARPAȚII ROMÂNEȘTI 

 

MARDARI Constantin1, BÎRSAN Ciprian1, 
COPOȚ Ovidiu1, TĂNASE Cătălin2 

1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; 
2Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie,  

 
Rhododendron myrtifolium este o specie carpato-balcanică, 

considerată monument al naturii în România. Aceasta este răspândită în 
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etajele subalpin și alpin, unde edifică singură sau în combinație cu alte 
specii o serie de comunități, dintre care unele intră în componența unor 
habitate prioritare pentru conservare. Alături de Loiseleuria 
procumbens, diverse specii de Vaccinium, Bruckenthalia spiculifolia etc. 
reprezintă una dintre speciile de diagnoză ale clasei Loiseleurio-
Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, clasă care include comunități de 
tufișuri subalpine și alpine edificate în principal de specii de Ericaceae 
(Rhododendro-Vaccinion). De asemenea, specia este frecvent întâlnită și 
în jnepenișuri (Pinion mugi, Vaccinio-Piceetea). Obiectivul acestui 
studiu este clasificarea numerică a comunităților edificate de 
Rhododendron myrtifolium în Carpații Românești, identificarea speciilor 
de diagnoză pentru aceste comunități și a principalilor factori ecologici 
care le modelează compoziția floristică. Analiza multivariată a datelor 
de vegetație a evidențiat faptul că smârdarul edifică individual sau intră 
în compoziția floristică (specie codominantă) a unor comunități de Pinus 
mugo, Vaccinium myrtillus, Vaccinium gaultherioides etc. Majoritatea 
speciilor din aceste comunități sunt heliofile, adaptate temperaturilor 
mai scăzute specifice etajelor subalpin și alpin, specii care preferă 
solurile moderat umede, acide și foarte sărace în nutrienți. Altitudinea și 
nutrienții din sol reprezintă principalii factori ecologici care modelează 
compoziția floristică a acestor comunități vegetale. 

 
 

OBSERVAŢII ANATOMO-HISTOLOGICE EFECTUATE 
ASUPRA FERIGILOR ACVATICE DIN DELTA DUNĂRII 

 
SÂRBU Anca1, SMARANDACHE Daniela1, MARINESCU Antonia 

Teona1, PARASCHIV Anca Monica2, 
MIHAI Clara1, VELICU Andreea Maria1 

1Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie; 2Universitatea din Bucureşti, 
Grădina Botanică „D. Brandza” 

 
Această lucrare se adresează ferigilor acvatice incluse în 

genurile Azolla Lam., Marsilea L. şi Salvinia Adans, care au 
reprezentanţi în Delta Dunării. 

Speciile genului Azolla sunt plante adventive, anuale, cu 
caracter invaziv, care se dezvoltă în ape stătătoare sau slab curgătoare. 
Literatura de specialitate semnalează în România prezenţa taxonilor: 
Azolla filiculoides Lam., A. caroliniana Wild. şi A. mexicana C. Presl.  

Marsilea quadrifolia L., plantă protejată la nivel naţional şi 

european este o higro-hidrofită perenă, care se regăseşte în habitatele 
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sale naturale sub două forme de creştere: f. terrestris, f. natans. În 

habitatele artificiale a fost identificată doar forma natantă. 

Salvinia natans (L.) All., taxon european protejat, hidrofită 

anuală, natantă este bine reprezentată în ecosistemele acvatice (lacuri, 

bălţi, ghioluri, canale cu apă slab curgătoare) din Delta Dunării. 

Rezultatele observaţiilor anatomo-histologice efectuate asupra 

exemplarelor recoltate din Delta Dunării au permis: i) discutarea unor 

aspecte corologice referitoare la speciile genului Azolla, ii) cunoaşterea 

organizării corpului vegetativ al taxonului Marsilea quadrifolia şi 
evidenţierea plasticităţii sale adaptative în raport cu factorii de mediu, 

iii) aprofundarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile structurale 

ale taxonului Salvinia natans. 

Această lucrare este rezultatul activităţilor de cercetare 

desfăşurate atât în Delta Dunării cât şi în cadrul proiectului de cercetare 

„ARCUDA”, la care se adaugă observaţiile obţinute în cadrul 

programului de elaborare al unor lucrări de licenţă. 

 

 

BENNETTITALE JURASIC TIMPURII DIN ROMÂNIA 

 

POPA Mihai Emilian  
Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, 

Laboratorul de Paleontologie 

 

Ordinul Bennettitales (Cycadeoidales) reprezintă un grup extinct 

de cycadopside cu o puternică diversificare în timpul Mesozoicului, în 

special de-a lungul Jurasicului. Bennettitalele din România au o vârstă 

Jurasic inferioară și medie, cele de vârstă jurasic inferioară fiind 

raportate preponderent în Carpații de Sud, asociate Bazinului Reșița din 

Pânza Getică, la Anina (fossile-Lagerstatte) și Doman, Bazinului Sirinia, 

la Palașca, Cozla, Pregheda, etc., Bazinului Presacina la Mehadia și 

Bazinului Cerna-Jiu, la Schela, Crasna,  din cadrul Unităților Danubiene. 

Din punct de vedere sistematic, bennettitalele din România aparțin 

Familiei Williamsoniaceae, includ taxoni foliari precum Zamites  

(Z. schmiedelii, Z. andraeanus, Z. aninaensis), Otozamites (O. 

molinianus, O. graphicus), Ptilophyllum (P. maculatum), Pterophyllum 

(P. longifolium, P. brevipenne) și structuri de reproducere de tipul 

Williamsonia (W. banatica, W. latecostata), Weltrichia (W. alfredii,  

W. johannae, W. antonii, W. steierdorfensis), Bennetticarpus și 
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Cycadolepis. Din punct de vedere paleoecologic, bennettitalele au avut 

reprezentanți asociați cu habitate de câmpie interfluviatilă și de leveu, 

fiind carbogeneratori secundari frecvenți în Regiunea Eurosiniană, 

asociați cu ginkgoale și filicale. Specii ale genurilor Zamites, Otozamites 

și Ptilophyllum sunt indicatoare ale unui paleoclimat cald și uscat, în 

timp ce specii ale genului Pterophyllum indică un paleoclimat mai puțin 

cald și relativ umed. Din punct de vedere stratigrafic, bennettitalele 

jurasic timpurii din Carpații de Sud marchează Hettangianul (biozona cu 

Thaumatopteris brauniana) și Sinemurianul (biozona cu Nilssonia  

cf. orientalis), din prima jumătate a Jurasicului inferior (Liasic). 

 

 

FLORA OLIGOCENĂ DIN CÂMPUL MINIER PAROȘENI, 

BAZINUL PETROȘANI 

 

PIRNEA Roxana, POPA Mihai Emilian  
Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică,  

Laboratorul de Paleontologie  

 

Flora oligocenă din Bazinul Petroșani reprezintă principala sursă 

de materie organică care a stat la baza formării depozitelor de cărbune 

din Valea Jiului și prezentă caracterele unui ecosistem continental în 

vârstă de 28 de milioane de ani. Materialul prezentat a fost colectat de 

pe haldele de steril a minei Paroșeni, și este reprezentat de impresiuni de 

frunze, fructificații, conuri și trunchiuri silicifiate. Flora fosilă este 

descrisă, ilustrată și discutată pe baza impresiunilor de frunze. Gradul de 

conservare al materialului este foarte bun, unele dintre exemplare 

păstrând chiar și cuticule. Asociația macroflorelor din Câmpul Minier 

Paroșeni include Acer, Daphnogene, Taxodium, Glyptostrobus, Juglans, 

cei mai mulți taxoni aparținând Familiei Lauraceae. Această asociație de 

plante indică existența unui paleoclimat semi-tropical. Caracterele 

sistemului depozițional precum și compoziția taxonomică ale Bazinului 

Petroșani sugerează o câmpie inundată înconjurată de versanți înalți. Din 

punct de vedere tafonomic, flora Bazinului Petroșani este, cel mai 

probabil, autohtonă. 
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O NOUĂ SPECIE DE VERBESINA L. ÎN FLORA ROMÂNIEI 
 

OPREA Adrian 
1
, SÎRBU Culiţă 

2
 

1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; 
2Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 

Facultatea de Agricultură 

 

În ultimele decenii a fost semnalată, cu o frecvenţă tot mai 

ridicată, prezenţa a tot mai multor specii de plante adventive, care se 

adaugă la inventarul speciilor spontane şi/sau subspontane în flora 

României. În acest sens, autorii lucrării prezintă o nouă specie din genul 

Verbesina, identificată în ţara noastră, în cursul anului 2016, în lunca 
râului Mureş, în localitatea Simeria (judeţul Hunedoara). 

 

 

CONTRIBUŢIE LA STUDIUL GENULUI OENOTHERA L.  

ÎN FLORA ROMÂNIEI 

 

SÎRBU Culiţă1, OPREA Adrian2 
1Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 

Facultatea de Agricultură; 
2Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” 

 

Lucrarea prezintă unele rezultate ale cercetărilor noastre asupra 

genului Oenothera în România. Câteva specii de Oenothera sunt 

raportate pentru prima oară în flora spontană a ţării (incluzând şi unii 
hibrizi stabilizaţi). Este prezentată şi o cheie de identificare a speciilor 

de Oenothera cunoscute în prezent în flora spontană a României. 

 

 

IMPACTUL SPECIEI INVAZIVE ERIOCHLOA VILLOSA 

ASUPRA FLOREI SEGETALE 

 

SZATMARI Paul-Marian 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou 

 

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth este o plantă invazivă 

responsabilă pentru scăderea producţiei unor specii de cultură în mai 

multe părţi ale lumii, combaterea ei fiind aproape imposibilă. A fost 

pentru prima dată semnalată în România la Livada în județul Satu Mare 
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(2006) și descoperită tot în același an în mai multe localități din județul 

Timiș. De atunci s-a răspândit rapid în toate județele din Câmpia de Vest 

și Dealurile de Vest, pătrunzând recent și în regiunea Sălajului.  

Specia se instalează doar printre culturile agricole, evitând 

habitatele naturale și seminaturale. Majoritatea observațiilor s-au axat pe 

modul de combatere al acesteia, însă studiul de față dorește să prezinte 

impactul speciei asupra florei locale, în cazul de față flora segetală. 

Monitorizarea speciei a avut loc în zonele agricole din jurul comunei 

Pir, județul Satu Mare, unde a ajuns în 2011. Pe parcursul mai multor 

ani s-a observat o schimbare majoră și o sărăcire în speciile din cadrul 

așa numitelor buruieni segetale. Totodată specia respectivă se adaptează 

rapid la condiții ecologice diferite și se observă apariția unor asociații 

vegetale aflate în stadiul primar.  

 

 

ALIANŢA PRUNION FRUTICOSAE Tx. 1952 ÎN BAZINUL 

FLUVIULUI NISTRU (R. MOLDOVA) 

 

PÎNZARU Pavel1, RUSCHUK Alexandru2 
1Grădina Botanică (I) AŞM, Chişinău, Republica Moldova; 2Universitatea  de Stat  

„T.G. Şevcenco”, Tiraspol, Republica Moldova 

 

Alianța Prunion fruticosae Tx. 1952 cuprinde asociații de arbuști 

de talie mică din zonele de silvostepă și stepă din Europa Centrală și 

Sud-Est. 

Specii caracteristice: Amygdalus nana (= Prunus tenella), 

Caragana frutex, Cerasus fruticosa (= Prunus fruticosa), Cotoneaster 

integerrimus, C. melanocarpus, Chamaecytisus austriacus, Ch. hirsutus, 

Ch. supinus, Ch. rochelii, (Geranium sanguineum), (Ligustrum vulgare), 

(Peucedanum carvifolium), Rosa gallica, R. pimpinellifolia, Spiraea 

crenata, S. hypericifolia, S. media, (Teucrium chamaedrys), (Vicia 

tenuifolia), (Fragaria viridis), Veronica longifolia, Thalictrum minus, 

Filipendula vulgaris, Phlomis tuberosa. 

Diversitatea fitosociologică. Fitocenozele de arbuști de talie 

mică din zona cercetată sunt grupate în 4 asociații: Prunetum tenellae 

Soò (1927 em. 1947) 1959; Spireetum crenatae Morariu & Ularu 1981, 

Caraganetum fruticis Dihoru et al. 1971; Prunetum fruticosae 

Dziubaltowski 1925. 
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1. As. Prunetum tenellae Soò (1927 em. 1947) 1959. Suprafaţa 

totală circa 1,5 ha. Altitudinea: 70-150 m. Relief: Podişul Nistrului, 

Podişul Central Moldovenesc, Podişul Podoliei, în partea superioară a 

pantelor însorite, expuse spre Sud, Sud-Vest, Sud-Est, cu înclinare mică 

( 5-15  ) din Valea Nistrului, Valea Icheli. Roci: calcare sarmaţiene sau 

luturi. Soluri: cernoziomuri carbonatate, rendzine, brune puternic 

erodate sau pe luturi-nisipoase. Climă: T = 9-10,5ºC, P = 500-650 mm. 

Răspândită în raioanele Floreşti (Târgul Vertiujeni), Rezina (Ţipova), 

mun. Chişinău (Făureşti), Orhei (Trebujeni), Camenca (Hruşca, Raşcov, 

Iantarnoe), Grigoriopol (Butor x Teiu). Valoarea conservativă: mare. 

2. Spireetum crenatae Morariu & Ularu 1981. Suprafaţa totală 

3125 m². Altitudine: 60-90 m. Relief: Podişul Central Moldovenesc, 

Podişul Podoliei, în partea superioară a pantelor din Valea Nistrului, 

expoziție Nord-Eest, Est, înclinare 10-15º. Roci: luturi sau calcare 

sarmaţiene. Soluri: cernoziomuri carbonatate cu pietriș calcaros sau pe 

luturi-nisipoase. Clima: T = 10,0-10,5ºC, P = 550-600 mm. Răspândită 

în raioanele Anenii Noi (Delacău), Grigoriopol (Colosova), Slobozia 

(Andriaşevca Nouă). Valoarea conservativă: foarte mare. 

3.  Caraganetum fruticis Dihoru et al. 1971. Suprafaţa totală 

peste 2 ha. Altitudine : 70-250 m. Relief: Podișul Central Moldovenesc, 

Podișul Nistrului, Podișul Podoliei, în partea superioară a colinelor 

însorite, expuse spre Sud, Sud-Vest, Sud-Est, cu înclinare între 5-35º, 

din Valea Răutului, Valea Icheli, Valea Nistrului. Roci: luturi, calcare 

sarmaţiene. Soluri: rendzine, kastanoziomuri sau pe luturi-nisipoase,. 

Clima: T = 9-10,5ºC, P = 500-700 mm. Răspândită în raioanele: Florești 

(Napadova), Telenești (Ordășei), mun. Chişinău (Făureşti), Camenca 

(Hrușca, Camenca, Hristovaia), Rîbniţa (Molochișul Mare, Sărăței, 

Hârjău), Slobozia (Andriaşevca Nouă). Valorea conservativă: moderată. 

4. Prunetum fruticosae Dziubaltowski 1925. Suprafaţa totală 

circa 1000 m². Altitudine 60-120 m. Relief: Podişul Podoliei şi Podişul 

Central Moldovenesc, în partea superioară a colinelor calcaroase, cu 

expoziţie Sud, Sud-Vest, Nord-Vest, Nord. Înclinare între 5-15º. Roci: 

calcare sarmaţiene. Soluri: rendzine, scheletice. Clima: T = 9,5-10ºC, P 

= 500-550 mm. Răspândită în raioanele Dubăsari (Goian), Grigoriopol 

(Colosova, Butor), mun. Chişinău (Făureşti). Valorea conservatiă:  

foarte mare. 
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SPECII DE PLANTE DE INTERES COMUNITAR 

IDENTIFICATE ÎN MUNŢII CĂLIMANI-GURGHIU  

(JUDEŢUL MUREȘ) 

 

SĂMĂRGHIŢAN Mihaela1, OROIAN Silvia2, 

HIRIŢIU Mariana3 , CALALB Tatiana4 
1Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Tîrgu-Mureş 

2
Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, Facultatea de Farmacie, 

3Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, Grădina Botanică 
4Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testimițeanu”, Chişinău 

 

Obiectivul acestui studiu a fost verificarea informaţiilor 

corologice existente în teren, precum şi selectarea categoriilor de plante 

periclitate şi evidenţierea principalelor populaţii de specii valoroase. 

Teritoriul luat în studiu este situat în munţii Călimani-Gurghiu, 

arondat judeţului Mureş şi se suprapune parţial peste două arii protejate: 

Parcul Natural Defileul Mureşului între Topliţa şi Deda şi situl Natura 
2000 ROSCI0019 Parcul Natural Călimani-Gurghiu. 

S-a realizat inventarierea florei din zona vizată pe transecte 

itinerante astfel încât să fie acoperită toată suprafaţa. Pentru fiecare 

specie de interes comunitar s-au înregistrat date de sistematică a 

speciilor, areal, populaţie, suprafaţa habitatului / habitatelor 

corespunzătoare pentru specie, starea de conservare generală şi tendinţa 

generală a stării de conservare, măsuri de conservare, factori de izolare a 

populaţiilor şi perspective viitoare, abundenţa. Deplasările în teren s-au 

efectuat în perioada 2012-2015. 

În urma cercetărilor pe teren au fost identificate 9 specii de plante 

de interes comunitar: Angelica palustris (Besser) Hoffm., Arnica 
montana L., Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych, Galanthus 

nivalis L., Iris aphylla L. ssp. hungarica (Waldst. & Kit.) Hegi, 

Lycopodium alpinum L., Lycopodium annotinum L., Lycopodium 

clavatum L., Lycopodium complanatum L.. Aceste specii aparţin unor 

fitocenoze încadrate în 7 tipuri de habitate de interes comunitar Natura 

2000 (6520 Fâneţe montane, 6440 Pajisti aluviale din Cnidion dubii, 

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte, higrofile, de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan şi alpin, 6230* Pajiști montane de Nardus 

bogate în specii, pe substraturi silicioase, 8220 Versanţi stâncoşi cu 

vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase, 9410 Păduri acidofile de molid 

(Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea), 9130 

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum). 
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Tendinţa generală a stării de conservare este nefavorabilă 

inadecvată, populaţiile speciilor de interes comunitar fiind predominant 

într-o stare de conservare bună şi foarte bună, însă se preconizează o 

descreştere a populaţiilor în viitor. 

Pe lângă speciile de interes comunitar în teritoriul de studiu au 

fost identificate 30 specii de plante importante din punct de vedere 

fitogeografic şi specii rare prezente în listele roşii naţionale. 

 

 

CARTAREA VEGETATIEI PE TERENURILE VIRANE – UN 

PRIM PAS IN ABORDAREA PEISAGERĂ A GESTIUNII 

DIFERENTIATE. STUDIU DE CAZ: ZONA COMERCIALĂ 

BĂNEASA NORD 

 

GEORGESCU Mihaela Ioana, DOBRESCU Elisabeta 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București 

 

Zonele virane din mediul urban permit dezvoltarea unei vegetații 

caracteristice în alcătuirea căreia se pot găsi specii alohtone, unele cu 

existență efemeră, altele adaptate sau chiar naturalizate. 

Gestiunea diferenţiată a peisajului urban este o metodă eficientă 

de înregistrare, planificare și monitorizare permanentă a intervenţiilor de 

întreţinere, care conduc la prioritizarea acestora, precum și la stabilirea 

urgenţelor de intervenție și în final la abordarea integrată și dezvoltarea 

durabilă a tuturor amenajărilor peisagere. 
Metoda în sine nu este necunoscută, pe de altă parte, în cazul 

nostru, raportându-ne la paisajul urban, nu a fost aplicată corespunzător, 

astfel încât să permită programarea optimă a intervențiilor de întreținere 

în timp și spațiu. 

Gestiunea diferenţiată asigură desfășurarea acestor intervenții în 

funcţie de caracteristicile geografice, ecologice, funcţionale, peisagere 

ale unui sit, dar și de caracterul evolutiv al spațiilor din mediul urban. 

În studiul nostru am pornit de la o amenajare peisageră 

abandonată, situată în cadrul zonei comerciale Băneasa, în care măsurile 

de intervenție propuse au la bază analiza comunității de specii rezultată 

în urma cartării vegetației. 
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ANALIZA SCHIMBĂRILOR FITOCENOTICE INDUSE DE 

PREZENŢA TURBINELOR EOLIENE 

 

CALOTĂ Ana-Maria 
Universitatea din București, Facultatea de Geografie,  

Scoala Doctorală  „Simion Mehedinți – Natură și Dezvoltare Durabilă” 

 
Evoluția societății umane tinde spre o paradigmă a sustenabilității, 

astfel orientarea către surse de energie considerate „verzi” reprezintă un 

curent actual (Armstrong et al., 2014; Berry et al., 2011).  

Dezvoltarea acestor noi tipuri de infrastructuri energetice, strâns 

legată de condiţiile de mediu, presupune elaborarea unor studii de 

fezabilitatea a proiectelor, precum şi studii de impact și analize 

aprofundate și pluridisciplinare, tocmai pentru a surprinde complexitatea 

impactelor generate. Astfel, fitocenoza reprezintă o componentă necesară a 

evaluării impactelor generate de turbinele eoliene (Busby, 2012; Saidur 

et al., 2011; Minelli et al., 2014; Mirasgedis et al., 2014; Roscioni et al., 

2014).  

Au fost efectuate studii care atestă faptul că turbinele eoliene 
produc turbulenţe ale maselor de aer, care modifică temperatura 

acestuia, dar care nu explică efectele resimţite la nivelul solului, 

respectiv la nivelul fitocenozei (Baidya Roy & Traiteur, 2010; Brand, 

Peinke, & Mann, 2011; Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011; 

Zhou et al., 2012). 

Amplasamentul vizat este situat în comuna Topleţ (CS), pe 

Culmea Drănicului, care prezintă aspectul unui platou şi este supus unui 

sistem de management tradiţional pastoral. 

Scopul studiului este evaluarea existenţei unei corelaţii între 

fitocenoză și eventualele modificări ale microclimatului, induse de 

turbulenţele provocate de turbinele din proximitate. 
Astfel, obiectivele au fost reprezentate de inventarierea structurii 

fitocenozelor caracteristice în zona studiului, identificarea unor posibile 

modificări sau diferenţe în alcătuirea structurii fitocenozei şi evaluarea 

corelaţiei între datele microclimatice şi cele fitocenotice. În urma 

selectării sitului cu turbina eoliană activă, precum și a unui sit martor, s-

a folosit metoda cuadratelor pentru identificarea taxonilor, completată 

prin observaţiile in-situ. Datele microclimatice colectate au inclus 

parametri precum temperatura și umiditatea aerului măsurate la interval 

de 5 minute, în ambele situri. 
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În urma prelucrării datelor au fost inventariate 98 de specii de-a 

lungul a patru transecte. Cele 16 puncte de prelevare au surprins un 

număr de 43 specii. Compoziția floristică a celor două situri este 

asemănătoare, însă au fost sesizate și diferențe. Transectele influenţate 

de prezenţa turbinei eoliene au în componenţă 32 de specii ce nu se 

regăsesc pe transectele martor şi sunt lipsite de 4 specii întânite pe 

transectele martor. În ceea ce privește măsurătorile de temperatură și 

umiditate a aerului, acestea indică diferențe la nivelul microclimatului 

siturilor pereche, fapt care poate constitui un argument în explicarea 
compozițiilor floristice diferite în prezența sau absența unei turbine 

eoliene. 

 

 

CONSIDERAŢII ASUPRA COLECŢIEI DE SEMINŢE A 

GRĂDINII BOTANICE UNIVERSITARE ”PAVEL COVACI” 

DIN MACEA 

 

DON Ioan, DON Cornelia-Doiniţa, ARDELEAN Aurel 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 

 

În perioada ianuarie 2013 – noiembrie 2014, s-a implementat la 

Macea Proiectul HURO/1101/119/1.3.1. PRO-PLANTS, proiect derulat 

de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin Grădina 

Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea în parteneriat cu 

Universitatea Corvinus din Budapesta prin Arboretuml Szarvas din 

Ungaria. 

În cadrul Proiectului s-a înfiinţat Colecţia de seminţe care 

cuprinde în prezent peste 2500 de eșantioane de seminţe, fructe şi conuri 

recoltate din 2013 până în prezent. Spațiul destinat colecției este de 170 
m², şi este organizat astfel: laborator de seminţe, utilizat în schimbul 

internaţional de seminţe; spațiu pentru prelucrarea fructelor și a altor 

materiale vegetale, precum și pentru condiționarea semințelor; spațiu 

pentru expunerea fructelor și semințelor pentru vizitare; spațiu pentru 

păstrarea și conservarea semințelor. 

Printre dotările Colecţiei de seminţe se numără: 2 germinatoare, 

3 vitrine frigorifice, o suflantă de seminţe, un uscător de seminţe, o balanţă, 

microscoape, lupe, aparatură IT, rafturi metalice pentru depozitare, 

borcane pentru păstrat seminţele, sticlărie de laborator şi altele. 
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Seminţele şi fructele sau conurile mai interesante păstrate în 

cadrul Colecţiei de seminţe aparţin speciilor: Araucaria araucana 

(Molina) K.Koch, Cardiospermum halicacabum L., Juglans × bixbyi 

Rehder, Oenothera missouriensis Sims, Proboscidea fragrans (Lindl.) 

Decne., Tribulus terrestris L. şi altele. Un accent mai mare se va pune 

pe conservarea unor soiuri locale ale unor specii frecvent cultivate în 

Vestul României. 

 

 

INFLUENȚA UNOR INSECTICIDE ASUPRA DEZVOLTĂRII 

SPECIEI TRAMETES GIBBOSA (BASIDIOMYCOTA, FUNGI) 

 

BALAEȘ Tiberius1, TĂNASE Cătălin2 
1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” 

2Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

 

Utilizarea excesivă a pesticidelor în agricultura modernă atrage 

după sine numeroase efecte secundare, precum toxicitatea față de 

organisme non-țintă sau afectarea ecosistemelor edafice. Impactul 
negativ manifestat de pesticidele de sinteză impune evaluarea toxicității 

acestora asupra unor organisme non-țintă, precum și găsirea unor soluții 

pentru remedierea acestora. 

Trametes gibbosa este o specie saprotrofă lignicolă, ce nu 

manifestă patogenitate față de plante și reprezintă un potențial candidat 

pentru teste de toxicitate. Testarea speciei Trametes gibbosa ca organism 

non-țintă, s-a realizat in vitro pe medii agarizate sau lichide, adiționate 

cu două insecticide. Urmărirea dinamicii dezvoltării biomasei fungice 

sub acțiunea insecticidelor, coroborată cu analiza microscopică a 

miceliului peletizat, demonstrează efectul toxic nespecific ale 

insecticidelor testate. 
Toleranța relativ crescută a speciei fungice este corelată cu 

producția de lacază, enzimă ligninolitică implicată în degradarea unui 

spectru larg de compuși chimici cu structură aromatică sau cu 

heterocicluri. Analizele efectuate prin tehnici de fotometrie au evidențiat 

fenomene de bio-degradare a insecticidelor. 

Rezultatele studiului confirmă efectele toxice nespecifice ale 

unor insecticide comerciale, iar datele inedite obținute demonstrează 

posibile implicații ale unei specii de fungi lignicoli în bioremedierea 

acestor insecticide. 
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Mulțumiri: Acest studiu a fost finanțat de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin proiectul 13/3.12.2015, cod  

GI-2015-10, Competiție de Granturi pentru tineri cercetători UAIC. 

 

 

STUDIUL UNOR COMPUȘI ORGANICI VOLATILI 

SINTETIZAȚI DE SPECII DE BASIDIOMICETE LIGNICOLE 

 

PETRE Cristiana Virginia1, NICULAUA Marius2, TĂNASE Cătălin3 

1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; 
2Academia Română Filiala Iași, Centrul de Cercetări pentru Oenologie; 3Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

 

Studiul vizează testarea a două metode diferite de analiză a 

compușilor organici volatili sintetizați de trei specii de basidiomicete 

lignicole: Bjerkandera fumosa, Coriolopsis gallica și Lentinus tigrinus. 

În vederea extracției în fază solidă (SPE), culturile lichide aparținând 

speciilor de basidiomicete lignicole au fost omogenizate, filtrate și 

concentrate pe cartușe cu două faze solide. Eluția s-a realizat cu patru 

solvenți cu polaritate diferită: n-hexan, diclormetan, acetonă și 

acetonitril, iar fracțiile obținute au fost analizate prin gaz-cromatografie 

cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS). Cea de-a doua metodă de 

studiu utilizată pentru evidențierea metaboliților volatili de natură 

fungică este tehnica headspace (HS), care a presupus omogenizarea și 

filtrarea culturilor și ulterior transferarea unui volum de 30 ml din 

fluidul de cultură în viale de sticlă cu dop metalic cu sept de silicon, 

urmată de analiza GC-MS și identificarea compușilor. Rezultatele 

obținute în ambele cazuri au relevat prezența în culturile fungice a 

compușilor de tipul alcoolilor, cetonelor, aldehidelor și compușilor cu 

structură complexă, molecule comune fungilor, dar și compuși raportați 

pentru prima dată în cazul speciilor studiate. Din punct de vedere al 

reducerii timpului de lucru și economiei de solvenți, metoda HS este mai 

eficientă, combinând extracția, concentrarea și analiza exclusiv a 

compușilor volatili într-o singură etapă care are loc în injectorul GC. 
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SINTEZA DE BIO-NANO-AUR UTILIZĂND EXTRACT BRUT 

DE CALUS DE CĂPŞUN 

 

COGĂLNICEANU Gina, MITOI Monica, BRÎNZAN Alexandru 
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

Scopul acestui studiu a fost de a pune la punct un protocol rapid 

şi eficient de sinteză a nanoparticulelor de aur utilizând un extract brut 

de calus de capşun. Diferite condiţii de sinteză (temperatura, lumina, 

agitarea amestecului de reacţie) au fost investigate. Caracterizarea 

nanoparticulelor de aur obţinute s-a efectuat prin microscopie 

electronică de transmisie (TEM) şi spectrofotometrie UV-vis. In urma 

experimentelor efectuate a fost evidenţiat faptul că extractul brut de 

calus de căpşun conţine metaboliţi care funcţionează ca reactanţi (agenţi 
reducători şi agenţi de acoperire) în sinteza nanoparticulelor de aur. 

Aceşti metaboliţi din calusul de căpşun au avantajul de a fi 

biodisponibili, biocompatibili si biodegradabili, metoda înscriindu-se în 

domeniul “chimiei verzi”. Nanoparticulele de aur au numeroase 

aplicaţii, unele dintre cele mai interesante fiind în medicină, în 

bioimagistică şi terapia cancerului. 

 

 

EVALUAREA POTENȚIALULUI ANTITUMORAL AL 

EXTRACTULUI DE CARYOPTERIS  CLANDONENSIS 
 

SICORA Oana, NAGHI Mara, SOOS Iosca, SICORA Cosmin 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

 

Cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate pe plan mondial, 

după bolile cardiovasculare acute. Boala canceroasă este caracterizată 

prin proliferare celulară anormală, iar celulele proliferante sunt capabile 

să se sustragă diferitelor mecanisme de eliminare. Medicina modernă și 
tradițională, deopotrivă, folosesc medicamente, care sunt capabile să 

interfere cu diviziunea celulară și/sau să inducă apoptoza celulelor 

canceroase. 

Studiul nostru evaluează acțiunea antiproliferativă a extractului 

etanolic al tulpinilor de Caryopteris  clandonensis asupra culturii 
celulare MCF-7.  
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Caryopteris  clandonensis (Cc) face parte din familia 
Lamiaceae și reprezintă un hibrid obținut din două specii de 

Caryopteris. 

Extractul obținut prin rotaevaporare a fost supus cromatografiei 

în strat subțire și după evaluarea cromatografică s-a trecut la studierea 

efectului citotoxic în cultura de celule MCF-7 folosind tehnica MTT. 

Pasul următor a fost analizarea integrității nucleare a celulelor tratate cu 

concentrațiile eficiente de extract de Cc, folosind tehnica 
contracolorării cu DAPI și electroforeza în gel de agaroză. 

Rezultatele noastre arată că extractul etanolic de Cc are efect 
citotoxic asupra liniei celulare MCF-7, observandu-se modificări ale 

nucleului și ulterior distrugerea celulelor tratate. 

Aceste studii necesită investigări suplimentare pentru clarificarea 

modului de distrugere celulară cauzată de tratamentul cu extract de Cc 
a celulelor canceroase aparținînd liniei celulare MCF-7. 

Această lucrare demonstrează pentru prima dată efectul citotoxic 

al extractului de Cc asupra celulelor canceroase MCF-7 și, totodată, 
pune în valoare potențialul inestimabil al florei cultivate și spontane, de 

a oferi tratamente eficiente contra bolilor de temut ale secolului nostru. 

 

 

VALORIFICAREA FARMACEUTICĂ A FRUCTELOR SPECIEI 

ZIZIPHUS JUJUBA  

RECOLTATE DIN GRADINA BOTANICĂ GALAŢI 

 

LUPOAE Mariana1, LUPOAE Paul2, CIOROI Maria1 , DIMITRIU 

Buzia Olimpia
1
 , GAVRILIU Liliana Marcela

1
 

1Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie; 

 2Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galati – secţia Grădina Botanică 

 

Plantele au constituit principala sursă de supravieţuire, atât în 

ceea ce priveşte alimentaţia, cât şi în vindecarea bolilor. Contextul 

actual al cercetărilor din domeniul farmaciei cunoaşte o reorientare spre 

medicina naturistă şi implicit spre produsele vegetale cu proprietăţi 

deosebite. Prezentul studiu a constat în prepararea și controlul unor 

forme farmaceutice pe bază de pulberi din coaja și pulpa fructului 

speciei Ziziphus jujuba Mill. recoltat din Grădina Botanică Galaţi. 

Determinarea umidității produselor vegetale analizate s-a realizat prin 
metoda uscării în etuvă până la masă constantă, cele mai mari valori 



 

– 34 – 

obținute au fost în pulpa de fructe, urmate de coaja de fructe și sîmburii 

fructelor. Prin examenul microchimic efectuat pe pulberi din coajă și 

pulpă de fructe s-au identificat următorii compuși: mucilagii, aleuronă, 

flavone, inulină, taninuri, oxalat de calciu, uleiuri volatile, uleiuri grase, 

dar s-a constatat şi absența amidonului. Determinarea vitaminei C prin 

metoda iodatometrică, a evidențiat un conținut de vitamina C în pulberea 

din pulpa de fructe mai mare decât în pulberea din coaja de fructe. În 

urma dozării spectrofotometrice, rezultatele obținute relevă un conținut 

de ioni de fer mai mare în cazul pulberii din pulpa de fructe comparativ 
cu pulberea din coaja de fructe. În urma determinărilor prin metoda 

complexonometrică am constatat că în pulberea din pulpa de fruct se 

găsește un conținut de ioni de calciu și de magneziu mai mare decât în 

pulberea din coaja de fruct. Astfel obiectivul major, pentru obținerea 

unor forme farmaceutice pe bază de pulberi din coaja și pulpa fructului 

speciei Ziziphus jujuba Mill., a fost îndeplinit prin realizarea unei forme 

farmaceutice extractive și optimizarea unei tehnologii  de formulare și 

preparare a jeleurilor. 

 

 

REZULTATE PRELIMINARE ASUPRA RELAȚIEI DE 

FACILITARE DINTRE ARBUȘTI PROTECTIVI ȘI PUIEȚII 

UNOR SPECII DE ARBORI ÎN VESTUL ȘI NORD-VESTUL 

TRANSILVANIEI 

 

FODOR Ecaterina, HÂRUȚA Ovidiu, 

DOROG Sorin, CRAINIC Ghiță Cristian 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului 

 

Relația de facilitare dintre plante este una din interacțiunile inter 

și intraspecifice intens studiate în ultimii ani fiind considerată ca unul 

dintre mecanismele responsabile de asamblare a comunităților de plante 

fiind în același timp o componentă a nișei de regenerare. Efectul 

plantelor protective asupra germinării și supraviețuirii plantelor tinere, 

este documentat mai cu seamă în ecosisteme expuse unor factori de stres 

abiotic (termic, acces la nutrienți și apă) sau biotic (pășunat cu animale 

domestice, minerit etc.). Lucrarea de față comunică rezultate preliminare 

ale studiului asocierii dintre plantele protective, arbuști sau arbori din 
specii pioniere și puieți ale unor specii de arbori caracteristici pentru 

stadii succesionale avansate cum sunt speciile genurilor Quercus, Acer, 
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Carpinus, Tilia. Observațiile au fost făcute în condițiile marginilor de 

pădure sau pășunilor cu vegetație arborescentă în proximitatea unor 

arborete din vestul și nord-vestul Transilvaniei în zone de deal și de 

câmpie, pentru a verifica existența relației de facilitare în condiții 

concrete și rolul acesteia în regenerarea naturală. Factorul de stres care 

acționează limitativ asupra regenerării naturale a vegetației lemnoase în 

aceste zone este suprapășunatul cu animale domestice.  

Au fost construite rețele bipartite ce includ plantele protectoare 

reprezentate de arbuști frecvent întâlniți în margini de pădure și în 
tufărișuri, precum și puieți ai speciilor forestiere regenerați natural în 

afara arboretelor. S-au calculat ca metrici de rețea: conectivitatea, 

împachetarea, modularitatea și indicele de specializare. Se constată că 

există un model general de asociere în care metrica definitorie este 

împachetarea. Teoria rețelelor și în particular rețelele bipartite reprezintă 

un instrument analitic util, deoarece permite analiza simultană a 

relațiilor interspecifice a unui număr mare de specii iar topologia lor 

evidențiază structuri și procese la nivelul comunității studiate dintr-o 

perspectivă integratoare.  

Studiul relațiilor de facilitare în contextul schimbărilor climatice 

globale și a impactului activităților umane vine cu soluții în probleme 

practice cum sunt: reconstrucțiile ecologice, refacerea terenurilor 
degradate cu vegetație forestieră și conservarea unor specii lemnoase 

periclitate.  

 

 

TESTAREA ACTIVITĂȚII ANTIBACTERIENE ȘI 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI ÎN POLIFENOLI ȘI 

FLAVONOIZI A UNOR EXTRACTE  

DE ECBALLIUM ELATERIUM 

 

MAXIMILIAN Carmen, MITOI Monica, HOLOBIUC Irina 
Institutul de Biologie al Academiei Române 

 

Ecballium elaterium este o specie rară, periclitată ce aparține 

familiei Cucurbitaceae având un areal de răspândire pe Malul Mării 

Negre și al Mării Mediterane, în zone nisipoase și aride. Specia conține 

o serie de compuși cu efect farmacologic, fiind cunoscută de pe vremea 
vechilor egipteni pentru proprietățile sale terapeutice. Extractul din 

fructe a fost menționat în farmacopeea plantelor medicinale Materia 
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Medica întocmită de Dioscorides în anul 65 e.n., unde este menționat 

rolul său curativ în tratarea sinuzitelor. 

Printre principiile active ale speciei se numară elaterina 

(cucurbitacina) și elatericina alături de steroli, compuși fenolici, 

vitamine, flavonoizi. Acești compuși au fost izolați din frunze, tulpină, 

rădăcini și fructe fiind folosiți  în tratatarea hemoragiilor nazale, 

sinuzitelor, hemoroizilor, icterului. Au efect antiinflamator și analgezic. 

Scopul cercetărilor noastre este testarea efectul antibacterian și 

determinarea conținutului în polifenoli și flavonoizi a extractelor 
obținute din diferite surse: calus obținut prin culturi in vitro pe medii de 

cultură (bazal Murashige-Skoog (1962) ) adiționate cu factori de creștere 

(acid 3,6 dicloro-2 metoxibenzoic, acid fenoxiacetic, acid indolilbutiric, 

acid naftilacetic, benzil-aminopurină, kinetina) și preparate alcoolice 

(metanol sau etanol) din fructe proaspăt recoltate. Activitatea 

antimicrobiană a acestor extracte a fost testată asupra mai multor tulpini 

bacteriene patogene aflate în colecția IBB (E. coli, Staphilococcus 

aureus, Listeria monocytogenes și Salmonella enterica). Determinarea 

conținutului în polifenoli s-a realizat prin metoda descrisă de Mihailovic 

şi colab. (2013) și dozarea flavonoizilor s-a efectuat prin protocolul 

elaborat de Zhishen și colab. (1999).   

Experimentele noastre au demonstrat că extractele din calus și 
cele din fruct de Ecballium elaterium nu au prezentat activitate 

antimicrobiană față de tulpinile de bacterii patogene Salmonella enterica 

și Listeria monocytogenes, extractul etanolic din fruct și cele din calus 

au inhibat creșterea tulpinii patogene E.coli. Extractul metanolic de 

fruct, alături de extractele din calus, au inhibat creșterea tulpinii 

Staphyloccocus aureus. Conținutul de polifenoli și flavonoizi este 

superioară în cazul extractului din fructul de Ecballium elaterium 

comparativ cu cel al calusului obținut pe mediile de cultivare. 

 

 

OPTIMIZAREA CULTURII IN VITRO LA SPECIA RARĂ, 

VULNERABILĂ, MEDICINALĂ ARNICA MONTANA 

 

HOLOBIUC Irina, CATANĂ Rodica 
Institutul de Biologie al Academiei Române 

 
Specia medicinală Arnica montana este inclusă în diferite Listele 

Roșii a plantelor superioare din Flora României având statutul de plantă 
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rară și vulnerabilă. A fost introdusa în anexa D din Regulamentul nr 

Consiliului Uniunii Europene 338/97 și anexa V Directiva Habitate 

(92/43 / EC - Directiva pentru conservarea habitatelor naturale și a florei 

și faunei sălbatice).  

Planta este valoroasă din punct de vedere medicinal, în scop 

fitoterapeutic fiind utilizat rizomul recoltat în luna septembrie, precum și 

inflorescenţele. Extractele preparate din aceasta plantă au proprietăți 

stimulatoare circulatorii, antiinflamatoare, analgezice, antiedematoase, 

cicatrizante, coleretice, colagoge, antihelmitice. 
Ținând cont de importanța speciei, au fost dezvoltate numeroase 

studii privind cultura sa, multiplicarea in vitro și evaluarea conţinutului 

de principii active atât in vivo cât şi pe materialul cultivat in vitro sau 

derivat din culturi de țesuturi. In ceea ce privește multiplicarea in vitro, 

calea de regenerare raportată până în prezent este organogeneza directă 

și indirectă. 

Scopul studiului nostru a fost optimizarea ratei de multiplicare in 

vitro prin morfogeneza directă, precum și regenerarea prin embriogeneză 

somatică. 

Pentru iniţierea culturilor au fost utilizate plantule germinate 

aseptic din semințele sterilizate cu clorură mercurică 0,1 %,12 minute. 

Au fost testate diferite variante de medii având ca bază formula MS, 
suplimentate cu vitamine B5 Gamborg 30 g/l zaharoză, 7 g/l agar şi 

diferiți compuşi cu rol stimulator al regenerării (glutamina, PVP, acid 

ascorbic). Toate culturile au fost menținute în camera de creştere la un 

regim de 25oC, iluminare 3000-4000 lux, la o fotoperioadă de16/8 ore. 

Pentru inducerea calusării şi ES, au fost utilizate fragmente de 

explante prelevate de la plantule regenerate in vitro (rădăcină și frunze). 

A fost indus calus de tiverse tipuri- friabil non-regenerativ și rugos, 

proembriogen. 

Morfogeneza a fost indusă în prezența citokininelor asociate cu 

auxine în raport de 4/1. Embriogeneza somatică a fost favorizată de 

prezența auxinelor dicamba sau 2,4-D asociate cu kinetina în raport de 2/1. 
Culturile in vitro au fost evaluate pe baza a doi parametri: 

numărul mediu de regeneranți/ inocul inițial); lungimea maximă (în cm) 

a plantelor, numărul mediu de embrioni somatici per explant inițial, 

dupa 8 săptămâni de cultură. 

Aclimatizarea ex vitro a plantelor bine dezvoltate (de 4-5 cm 

înălțime și rădăcini de 7-10 cm) a fost realizată pe substrat de pământ cu 

perlit, la temperatura de 20°C, la iluminare 2000 lux și umiditate între 
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95 și 75%, cu scădere graduală la 75% în a treia săptămâna. Rata de 

aclimatizare a fost de 50-60%. Protocolul de multiplicare in vitro 

elaborat la Arnica montana, poate asigura în timp scurt un număr mare 

de plante, viguroase. 
 
 

CULTURI IN VITRO DIN COLECȚIA IBB  

PRODUCĂTOARE DE METABOLIȚI SECUNDARI CU 

CAPACITATE ANTIOXIDANTĂ 
 

MITOI Monica, COGĂLNICEANU Gina, HOLOBIUC Irina, 
CATANĂ R., VOICHIȚĂ C., BANCIU Cristian,  

HELEPCIUC F., CRISTIAN D. 
Institutul de Biologie al Academiei Române 

 
În ultimii 10 ani, în Institutul de Biologie Bucureşti (IBB), au fost 

derulate o serie de proiecte în cadrul tematicilor de cercetare cu 
Academia Română și nu numai, având ca subiect conservarea ex situ a 
unor fitotaxoni din genofondul naţional. Astfel, începând cu anul 2005 a 
fost înfiinţată o colecţie de culturi in vitro de plante vasculare şi de 
talofite (briofite, licheni, pteridofite). Această colecţie cuprinde 
fitotaxoni cu statut periclitat, vulnerabil, rar sau endemic din flora 
României, dar şi unele specii de interes comercial. 

În vederea exploatării potenţialului biotehnologic al speciilor de 
interes conservativ, o serie dintre taxonii existenţi în colecţia in vitro a 
IBB au fost evaluaţi, cu precădere, cei recunoscuţi pentru capacitatea lor 
de biosinteză a unor compuşi utilizabili în farmacologie, cosmetică sau 
alimentaţie cum sunt: Leontopodium alpinum Cass., Gentiana lutea L., 
Ruscus aculeatus L., Cetraria islandica (L.) Ach., Marchantia 
polymorpha L. sau Conocephalum conicum (L.) Dum, dar au fost luate 
în studiu şi specii mai puţin cunoscute pentru producerea de compuşi 
bioactivi. 

Determinarea conţinutului fenolic, a concentraţiei de flavonoizi, a 
capacităţii antioxidante şi reducătoare a extractelor provenind din 
diferite tipuri de culturi in vitro de lăstari, rădăcini, embrioni sau 
calusuri la speciile de interes conservativ studiate a arătat, de exemplu la 
Gentiana lutea şi Leontopodium alpinum, că rădăcinile diferenţiate in 
vitro conţin metaboliți cu o capacitate antioxidantă apreciabilă. 

Au fost derulate şi studii comparative in vitro-in situ la specii ca 
Ruscus aculeatus sau Cetraria islandica, dar la acestea se pare că 
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țesuturile provenind din culturile in vitro nu acumulează compuși 
fenolici cu activitate antioxidantă ca cele din mediul natural. 

Din colecția de briofite s-a remarcat o specie de muşchi cu 
capacitate antioxidată înaltă, Bartramia haleriana. Studiul a inclus și 3 
specii de hepatice, Marchantia polymorpha, Conocephalum conicum, 
recunoscute pentru conținutul în metaboliți de interes farmacologic și 
specia endemică Bucegia romanica. 

În vederea exploatării metaboliților de interes biotehnologic, la 
unele specii au fost selectate linii celulare cu înalt potențial proliferativ 
și de biosinteză și au fost optimizate sisteme celulare de cultură in vitro. 
Astfel, au fost obținute calusuri de ghințură, roiniță, plesnitoare sau 
floare de colț, a căror conținut polifenolic sau flavonoidic a fost 
comparat cu cel al unor linii celulare existente de mulți ani în colecția 
IBB de Vitis vinifera, recunoscute pentru acivitatea antioxidantă și 
conținutul polifenolic ridicat. Dintre toate calusurile analizate, cele de 
Melissa officinalis și Lentopodium alpinum au demonstrat un potențial 
deosebit. Calusul de roiniță are o capacitate antioxidantă și o încărcătură 
polifenolică net superioară, care poate atinge valori de 4 până la 18 ori 
mai mare decât citările din literatură pentru extracte provenind de la 
aceeaşi specie. 

De aceea, unul dintre obiectivele noastre a fost optimizarea 
producerii de calus la această specie pentru obținerea unei linii celulare 
înalt producătoare de metaboliți cu activitate antioxidantă. In prezent, 
această linie de calus, în vârstă de 3 ani, își păstrează calitățile 
productive net superioare față de țesuturile plantelor crescute ex vitro. 

Acest studiu pune in evidenţă utilitatea şi polivalenţa sistemelor 
in vitro la plante, care îşi găsesc utilitate atât în direcţia conservării, cât 
şi a valorificării biotehnologice. 
 
 

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI VALOAREA 
ECONOMICĂ A UNOR SPECII PERENE DE FABACEAE DIN 

COLECȚIILE GRĂDINII BOTANICE (INSTITUT) A 
ACADEMIEI DE ŞTIINȚE A MOLDOVEI 

 
TELEUŢĂ Alexandru, ŢÎŢEI Victor 

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei,  
Republica Moldova 

 
Plantele din fam. Fabaceae au un rol esențial la acumularea 

azotului biologic în sol, la asigurarea furajelor cu proteine, glucide, 
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lipide, vitamine şi săruri minerale, precum și asigurarea cu materie 
primă a diferitor ramuri ale economiei naționale (alimentară, 
farmaceutică, bioenergetică). 

În Republica Moldova pajiştile constituie circa 14% din teritoriul 

național, însă datorită managementului neadecvat sunt într-o stare 

deplorabilă, având o productivitate foarte diminuată (400-600 kg/ha fân) 

cu o cota parte a plantelor leguminoase în descreştere în timp. Pentru 

redresarea situaţiei create sunt necesare lucrări de cercetare a speciilor 

leguminoase furajere şi de reînsămânţare a terenurilor respective cu 
specii valoroase. 

Speciile perene din fam. Fabaceae: Astragalus cicer L., 

Astragalus ponticus Pall., Medicago falcata L., Trifolium pannonicum 

Jacq., Trifolium pratense L., Trifolium repens L. (semințe colectate din 

flora spontană a Republicii Moldova) întreținute în monocultură pe 

terenul experimental neirigat din Grădina Botanică (I) al AȘM au servit 

ca obiect de studiu, cultura leguminoasă tradițională – lucernă albastră, 

Medicago sativa – a fost utilizată ca martor. 

S-au cercetat ritmul de creștere și dezvoltare, fazele ontogenetice, 

raportul frunză/tulpină, productivitate semincieră și masă verde, 

compoziția biochimică, conținutul de amioacizi și elemente minerale 

(calciu, fosfor, fer, magneziu) carotenă, valoarea nutritivă și energetică a 
furajului, precum și ca sursă de producere a biometanului. 

S-a stabilit că speciile cercetate formează semințe cu tegumentul 

dens (60-80%), necesită scarificare, germinează foarte lent, în primul an, 

au o creștere și dezvoltare mai redusă decât lucernă, însă în următorii ani 

demararea vegetației la speciile de Trifolium e concomitentă cu cea la 

Medicago falcata, însă este mai precoce cu 10 zile comparativ cu 

speciile de Astragalus. Am putea menționa că speciile Astragalus 

ponticus, Trifolium pannonicum, Trifolium repens se evidențiază printr-o 

creștere şi dezvoltare moderată și o perioadă de înflorire și coacere a 

semințelor mai restrânsă. Speciile de Trifolium ating înalțimea în 

perioada de înflorire de 31-63 cm, pe când speciile de Astragalus 76-104 
cm. Productivitatea seminceră depinde în mare măsură de condițile 

climaterice și variază de la 19 g /m2 (Trifolium repens) la 63 g /m2 

(Trifolium pannonicum), iar masa 1000 de semințe – de la 0.71g 

(Trifolium repens) la 8.44 g  (Astragalus ponticus). 

Speciile cercetate ating momentul optim de recoltare a furajului 

pe parcursul lunii mai, recolta de masă proaspătă la prima coasă variază 

de la 0.83 kg/m2 (Trifolium repens) la 3.50 kg/m2 (Astragalus cicer), 
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comparativ cu 3.11 kg/m2 la martor. Furajul natural are un conținut 

moderat de frunze ( 39-56%) și înalt – de substanțe uscate (28-33%), 

excepție fiind la Trifolium pannonicum -20%. 
Compoziția chimică a substanțelor uscate din furajul natural: 

proteină brută de la 11.4% (Trifolium repens) la 23.4% (Astragalus 
ponticus), grăsimi brute – de la 1.7% (Astragalus cicer) la 2.8% 
(Astragalus ponticus și Trifolium pratense), fibră brută – de la 31% 
(Astragalus ponticus și Trifolium pratense) la 42% (Trifolium 
pannonicum, Trifolium repens), substanțe extractive neazotate – de la 
32% (Astragalus ponticus) la 48% (Trifolium pratense), cenușă – de la 
6% (Trifolium pratense, Trifolium repens, Astragalus cicer) la 11% 
(Trifolium pannonicum). Astfel, la 100 kg furaj natural revin 19-27 
unități nutritive și 222-303 Mj enegie metabolizantă, 234-459g calciu și 
33-123g fosfor. Unitatea nutritivă este asigurată cu 120-225 g proteină 
digestibilă. Speciile cercetate sunt mai sărace în meteonină , iar după 
conținutul de lizină depășesc esențial martorul, excepție fiind atestat la 
Trifolium pannonicum. 

Masă proaspătă recoltată a acestor specii poate servi ca substrat 
materie primă la obținerea biogazului și poate atinge valori de 470-540 
l/kg substanță organică cu un conținut de 53-56 % metan. 

Speciile cercetate ar putea fi folosite în cercetările de ameliorare 
pentru crearea de noi soiuri, producere de semințe, la recultivarea 
terenurilor degradate, poluate și erodate, precum și în amestecurile de 
reînsămânțare și creștere a valorii economice a pajiștiilor. 

 

 

MUZEUL GRĂDINII BOTANICE „D. BRANDZA” – 125 DE ANI 

DE ISTORIE ÎN COTROCENI 
 

NIŢĂ Eugenia, COMĂNESCU Petronela 
Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

 

În urmă cu 125 de ani, în anul 1891, pe Şoseaua Cotroceni nr. 
32 se inaugura, la parterul Institului Botanic, aflat în zona înaltă a 
Colinei Coniferelor, un muzeu, cel al grădinii botanice. El nu a fost 
primul, dar nici ultimul din istoria zbuciumată a grădinii botanice. 

Greu încercat de vreme şi istorie, muzeul este şi astăzi ceea ce 
D. Brândză şi-a dorit mereu: un instrument de studiu pentru studenţi, 
profesori şi cercetători care s-au aplecat asupra „celei mai utile şi plăcute 
dintre ştiinţe, pentru <scientia amabilis> a lui Linneu”. 
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COMPONENTA ECOLOGICĂ A PARTENERITULUI 

„NATURA A.S.A.” 

 

VLĂSCEANU Gabriela1, MAROSY Zoltan2 

1SC Hofigal Export Import SA; SRIF (Societatea Română de Istoria Farmaciei); ACFB 

(Asociaţia Cercul Farmaciştilor din Bucureşti); Liceul Teoretic – Şcoala postliceală 

„Atlas”; Fundaţia SanEcoTur Bucureşti; 2Universitatea Ecologică din Bucureşti, 

coordonator Cerc studenţesc ECOING / UEB 

 

Proiectul „NATURA A.S.A” propus de Liceul teoretic Atlas 

Bucureşti şi susţinut de Revista HOFIGAL “Natură şi sănătate”, idee 

inovativă şi necesară, a fost bine primit atât de elevii şcolii postliceale 

„Atlas” (AMF) cât şi studenţii de la Cercul studenţesc ECOING al 

Universităţii Ecologice din Bucureşti, aceştia fiind încântaţi de 

rezultate şi mai ales, de locaţia gazdă, Grădina Botanică „Dimitrie 

Brândză” a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Biologie. 

În lumea întreagă grădinile botanice îşi asumă un rol important 
prin desfăşurarea activităţilor de: conştientizare a problematicii legate 

de relaţia omului cu natura, educaţie ecologică şi conservarea 

biodiversităţii. 

Educaţia pentru mediu îşi propune dezvoltarea conştiinţei, a 

simţului responsabilităţii fiinţei umane în raport cu tot ce ne 

înconjoară. 
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POSTERE 
 

 

STRUCTURA COMUNITĂŢILOR DE MACROMICETE 

LIGNICOLE ŞI FACTORII DE MEDIU DETERMINANŢI ÎN 

PĂDURILE DIN GIUMALĂU 

 

BÎRSAN Ciprian, COPOȚ Ovidiu, 

MARDARI Constantin, TĂNASE Cătălin 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”  

 

Macromicetele lignicole sunt componente importante ale multor 

procese ecologice și fiziologice în ecosistemele forestiere, cu rol în 

menţinerea sănătăţii ecosistemelor, a ciclurilor de viaţă având 

importanţă majoră pentru biodiversitate. Macromicetele lignicole 

reprezintă alături de insectele xilofage principalii agenţi de degradare ai 

lemnului în pădurile din Giumalău. Studiul a avut ca obiectiv 

identificarea speciilor de macromicete lignicole din Giumalău şi 

evidenţierea relaţiilor dintre acestea şi arborii gazdă, diametrul şi gradul 

de descompunere a lemnului. În suprafeţele de probă studiate  au fost 

inventariate 91 de specii lignicole. Funcţie de arborele gazdă speciile 

lignicole s-au agregat în trei grupuri astfel: un grup cu răşinoasele, cel 

mai abundent şi bine reprezentat în specii, un alt grup cu speciile de 

foioase şi un grup de specii comune răşinoaselor şi foioaselor. 

Dimensiunile şi gradul de descompunere a lemnului mort au fost factori 

importanţi pentru speciile de macromicete lignicole: lemnul mort de 

dimensiuni mari a fost mai uşor colonizat de speciile de macromicete 

deoarece competiţia interspecifică este evitată. Funcţie de gradul de 

descompunere a lemnului specii diferite de macromicete au fost 

identificate pe resturile lemnoase ceea ce sugerează existenţa unui 

fenomen de succesiune a acestora. 
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CERCETĂRI PRIVID EFECTELE DIFERITELOR TIPURI DE 

FERTILIZARE ASUPRA UNOR PARAMETRI MORFOLOGICI, 

BIOCHIMICI ŞI DE PRODUCŢIE LA OCIMUM BASILICUM L. 

 

BURDUCEA Marian1, LOBIUC Andrei1,3, 

TELIBAN Gabriel Ciprian2, ZAMFIRACHE Maria-Magdalena1 
1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie; 2Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinată din Iași „Ion Ionescu de la Brad”; 

 3Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

 

Prin conţinutul specific de uleiuri volatile şi de compuşi fenolici 

busuiocul (Ocimum basilicum L.) este recunoscut ca plantă 
condimentară, aromatică și medicinală valoroasă, cu largi utilizări în 

gastronomie, cosmetică, medicină, cererea de astfel de materiale 

biologice fiind la ora actuală în continuă creştere. În acest context 

agricultura românească impune astăzi îmbunătățiri tehnologice de 

cultivare pentru soiurile autohtone de busuioc și nu numai, prin 

fertilizări alternative celor chimice, în ideea asigurării creșterii 

productivităţii lor. Scopul prezentei lucrări este de a evalua comparativ 

unii parametri morfologici, fiziologici și de producție la busuioc (o linie 

cu frunze de culoare roșie provenind de la SCDL Buzău și un soi cu 

frunze de culoare roșie procurat din comerț, din Republica Moldova), 

taxoni cultivați în condiții experimentale, prin semănare direct în câmp, 
fără irigare, pe loturile Fermei V. Adamachi - U.S.A.M.V. Iași, utilizând 

diverse tipuri de fertilizare: fertilizare ecologică (Orgevit – 600 kg/ha), 

chimică (N:P:K 20:20:20 – 300 kg/ha), microbiană (Mycoseed –  

30 kg/ha), cu nămol provenind de la Staţia Municipală de Epurare a 

apelor orășenești Iaşi (40 t/ha, respectiv 20 t/ha). Fertilizarea chimică și 

fertilizarea cu microorganisme au indus plantelor test cele mai mari 

creșteri valorice ale producției de herba proaspătă și de masă uscată, 

numărul de ramificații ale indivizilor vegetali crescând la variantele 

fertilizate cu microorganisme și cu nămoluri municipale. Valori mai 

mari ale conținutului de pigmenți asimilatori, comparativ cu variantele 

control au fost înregistrate la variantele fertilizate cu nămol (40 t/ha), 

precum și la cele fertilizate chimic și organic. În concluzie, considerăm 
că în cazul culturii taxonilor de busuioc avuți în studiu fertilizarea cu 

microorganisme și cu nămoluri municipale pot reprezenta alternative 

viabile de tratament, comparativ cu  cele de aplicare a îngrășămintelor 

chimice. 
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CERCETĂRI PRIVIND EFECTUL GLUTATIONULUI ASUPRA 

PROCESULUI DE GERMINAŢIE LA TRITICUM AESTIVUM ÎN 

PREZENŢA UNOR REZIDUURI DE METALE GRELE 

 

BUTNARIU Alina Elena1, DROCHIOIU Gabi2, LOBIUC Andrei1, 

PINTILIE Olga3, MURARIU Manuela4, CIOBANU Cătălina Ionica2, 

IACOBAN Carmen5, OLTEANU Zenovia1,  

ZAMFIRACHE Maria Magdalena1 
1Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Biologie; 2Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Chimie; 3Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași, Facultatea de Geografie și Geologie; 4Facultatea de Chimie 

Macromoleculară Petru Poni, Iași; 5Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare 
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Activitatea de exploatare şi prelucrare a minereurilor produce 

cantităţi mari de deşeuri care reprezintă, prin acumulare,  un risc pe 

termen lung pentru calitatea mediului înconjurător [1, 2]. Între arealurile 

din România afectate de poluare cu metale face parte și zona Tarniţa-

Ostra (depozitul de steril Tărnicioara) din judeţul Suceava, în care s-a 

produs un veritabil dezastru ecologic local [3]. 

Rezultate recente din literatura de specialitate menționează 

efectul glutationului asupra ionilor metalelor grele în procesul de 
germinaţie a grâului [4 - 6]. Glutationul este considerat cel mai puternic  

antioxidant natural, cel mai bun instrument de protecţie celulară [7], 

fiind implicat în reglarea funţiilor celulei. 

În lucrarea de față prezentăm rezultate referitoare la investigații 

privind rolul glutationului în procesele de germinaţie la grâu, soiul 

Putna, precum şi evaluarea toleranţei acestuia la stresul abiotic indus de 

metalele grele (Cu, Fe, Pb și Zn) prezente în reziduurile miniere 

provenite din arealul menționat. 

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării modelului nostru 

experimental evidențiază faptul că germinarea caripselor şi dezvoltarea 

plantulelor au fost puternic inhibate atunci când cariopsele de grâu au 
fost tratate cu supernatant toxic obținut prin extracția cu apă a probelor 

de sol recoltate din zona contaminată (1g sol : 10 mL apă), ultrasonicare 

și centrifugare. Am constatat, de asemenea perturbarea balanței oxidanți 

/ antioxidanți, ceea ce s-ar putea traduce prin diminuarea capacității de 

apărare a organismului investigat. Tratarea cariopselor de grâu cu 

diferite concentrații de glutation înainte de tratamentul cu supernatant 
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toxic conduce la creșterea viabilității embrionilor și la reducerea 

stresului abiotic indus de prezența metalelor grele. 

Mulţumiri: Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului PN-II-

PCCA-2013-4-1149, Contract de Cercetare nr. 107/2014 finanțat de 

UEFISCDI. 

 

 

CONSERVAREA, CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA 

SPECIILOR  DE PLANTE  MEDICINALE ÎN  COLECŢIILE 

GRĂDINII BOTANICE A AŞM 

 

COLȚUN Maricica, CUTCOVSCHI-MUȘTUC Alina 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei 

 
Interesul deosebit manifestat astăzi pe plan mondial pentru 

medicina naturistă, în cadrul căreia, utilizarea  plantele medicinale  

ocupă un rol privilegiat, poate avea repersiuni negative pentru 

conservarea resurselor vegetale din flora spontană. Introducerea, 

conservarea şi valorificarea diversităţii de plante medicinale, rămâne a fi 

una din sarcinile prioritare de lungă durată a Grădinii Botanice, care 

poate şi trebuie să demonstreze faptul că plantele sunt de o importanţă 

esenţială, că utilizarea lor durabilă este critică pentru viitorul umanităţii. 

Pe parcursul anilor, GB a adunat un vast genofond de plante 

medicinale și aromatice, având ca  scop evidenţierea, cercetarea și 

introducerea lor prin diferite metode de multiplicare, inclusiv in vitro. 
Withania somnifera face parte din genul Withania (familia 

Solanaceae), cuprinde 12 specii, în ţara de origine (India) este plantă 

perenă, în Republica Moldova se comportă ca plantă anuală. Planta este 

rezistentă la secetă, creşte pe sol pietros uscat, puternic însorit sau parţial 

umbrit. 

Withania somnifera – specie cu calităţi terapeutice pentru 

Ayurvedic, pe larg utilizată în farmaceutică  mai bine de 3000 de ani. În 

ţările de provenienţă este cunoscută ca plantă medicinală datorită unui 

conţinut înalt de substanţe biologic active: DL Alanina, DL Tirozina, 

DL Histidina, acid glutamic, vitamina C. Withania este prezentă într-o 

mulţime de remedii: sedative, diuretice, agenţi anti-inflamator, 

adaptogene și imunomodulatoare. 
Koellia virginiana, specie din familia Lamiaceae, originară din 

America de Nord. În GB (I) se cercetează ca plantă aromatică şi 
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medicinală. În primul an de vegetaţie, în condiţiile RM  dezvoltă o 

singură tulpină şi nu ating faza germinativă. Cu sosirea îngheţurilor de 

toamnă organele aeriene pier. Plantele perene pornesc în vegetaţie în 

prima decadă a lunii martie. Din rizomi, la suprafaţa solului apar de la 

30 până la 60 tulpini. O dezvoltare mai intensivă se notează  la începutul 

lunii mai, până la sfârşitul lui iunie. Plantele înfloresc în perioada  iulie-

august. Seminţele se coc în ultima decadă a lunii septembrie. 

Plantele de K. virginiana  sintetizează ulei volatil în toate  

organele: în frunze 1,9-1,93% de la masa absolut uscată, în inflorescenţe 
2,00-2,10. Prin metoda de cromatografie s-au pus in evidență principalii 

componenți ai uleiului volatil, cum ar fi limonen, menton, mentol, 

pulegon. O pondere mai inaltă o are pulegonul (92.7 %). Uleiul volatil 

are o aromă pronunţată, plăcută și cu o notă parfumerică superioară. 

Cercetările de laborator au demonstrat, că uleiul volatil din K. 

virginiana manifestă proprietăţi antimicrobiene şi poate fi utilizat ca 

substanţă antimicrobiană şi antimicotică în producerea preparatelor 

pentru tratarea micozelor şi a altor boli provocate de unele 

microorganisme grampozitive şi gramnegative. 

 

 

RELAȚII DE ASOCIERE ÎNTRE SPECII DE MACROMICETE 

ȘI PLANTE LEMNOASE DIN CVERCETE SITUATE ÎN 

REGIUNEA DE NORD-EST (ROMÂNIA) 

 

COPOȚ Ovidiu1, BÎRSAN Ciprian1, BALAEȘ Tiberius1, PETRE 

Cristiana1, MARDARI Constantin1, TĂNASE Cătălin2 
1Universitatea „Alexadru Ioan Cuza”, Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”;  

2Universitatea „Alexadru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Biologie 
 

Macromicetele reprezintă o componentă biotică vitală în 
fiziologia și morfologia ecosistemelor forestiere edificate de specii ale 

genului Quercus. Obiectivul studiului este de a arăta relațiile de asociere 

dintre specii de macromicete și plantele lemnoase. În fitocenoze cu 

stejar situate în Regiunea de Nord-Est, în perioada aprilie-septembrie 

2016, au fost realizate peste 600 înregistrări în care au fost înregistrate 

99 specii de macromicete asociate la 14 genuri de arbori și arbuști. 

Rețeaua bipartită aplicată a evidențiat potențialul remarcabil al genului 

Quercus. Pe lângă genul Quercus (care a avut cele mai multe asocieri cu 

specii de macromicete – 52,4%), în pădurile investigate și alte genuri de 
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arbori au prezentat procente relativ mari de asociere (Carpinus – 23,7%, 

Prunus – 6,3% și Fagus – 6,3%) cu specii de macromicete. Rezultatele 

au evidențiat faptul că cvercetele din această regiune prezintă o 

capacitate remarcabilă din punctul de vedere al asocierii macromicetelor 

cu plantele lemnoase, mai ales în pădurile în care stejarul este în 

codominanță cu alte specii de arbori. 

 

 

PARTICULARITĂȚILE PROCESELOR DE CREȘTERE ȘI 

DEZVOLTARE ALE ŞOFRĂNELULUI (CARTHAMUS 

TINCTORIUS) ÎN CONDIȚIILE CÂMPULUI EXPERIMENTAL 

DE LA FERMA DIDACTICĂ MOARA DOMNEASCĂ-ILFOV 

 

DOBRIN Aurora1, MARIN Doru Ioan2, BĂDULESCU Liliana1 

1Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Centrul de 

cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare; 2Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti,  Facultatea de Agricultură 

 

Şofrănelul face parte din familia Asteraceae (Compositae), tribul 

Cynareae, genul Carthamus şi cuprinde mai multe specii, dintre care 

una singură este cultivată în scop comercial – Carthamus tinctorius L. În 

România genul Carthamus este reprezentat de două specii: Carthamus 

tinctorius L. şi Carthamus lanatus L., specii care prezintă rezistență 

crescută la secetă. 

În condițiile schimbărilor climatice și pentru conservarea 

biodiversității speciilor agricole s-au efectuat studii privind creșterea și 

dezvoltarea a trei soiuri de șofranel (C. tinctorius L.): CW 88 OL, CW 

1221 și, pentru prima dată în România, soiul Zanzibar, în condiţiile 

câmpului experimental de la Ferma Didactică Moara Domnească-Ilfov 

București. Au fost efectuate atât cercetări fenologice și măsurători 

biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetație, cât și determinarea 

biomasei proaspete și uscate. Ca rezultate s-au evidențiat diferențe 

semnificative între cele trei soiuri referitor la caracterele fenotipice și a 

producțiilor obținute. Soiurile de şofrănel studiate au dovedit o bună 

adaptare la condiţiile pedo-climatice din zona Moara Domnească Ilfov, 

putând asigura cu suces agro-biodiversitatea culturilor. 
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FAMILIEI 
GENTIANACEAE N FLORA BASARABIEI 

 

IONIŢĂ Olga 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

 

Familia Gentianaceae Juss. include circa 80 de genuri cu peste 
1000 de specii, reprezentanţii cărora vegetează pe toate continentele, 
preponderent în zonele cu climă temperată şi subtropicală. Flora 
Europaea indică 72 de specii, încadrate în 9 genuri. Conform lucrărilor 
sistematice de bază, flora Republicii Moldova enumeră 6 specii de 
Gentianaceae, componente a învelişului ierbos al poienilor şi lizierelor 
silvice, precum și a celor de luncă.  

Rezultatele investigațiilor floristice, efectuate în cadrul 
pregătirii pentru editarea monografiei „Flora Basarabiei” în 6 volume, 
ne permit să efectuăm unele precizări taxonomice a familiei 
Gentianaceae , din flora nativă a Basarabiei. 

În baza studiului efectuat a fost stabilită componenţa 
taxonomică a familiei Gentianaceae Juss. în flora Basarabiei, care 
include 3 genuri cu 7 specii: Centaurium erythraea Rafn, C. pulchellum 
(Swartz) Druce, C. littorale (D. Turner) Gilmour, C. spicatum (L.) 
Fritsch, Gentiana cruciata L., G. pneumonánthe L., Gentianopsis ciliata 
(L.) Ma. După analiza datelor corologice, concludem că din toate 
speciile evidențiate 5 sunt rare, dintre care doar Gentianopsis ciliata (L.) 
Ma. este ocrotită de lege în Republica Moldova. 

Lucrarea cuprinde chei de determinare a genurilor şi speciilor 
familiei, caracterele bioecologice, stațiunea și noi date corologice ale 
taxonilor, necesare pentru monitorizarea populaţiilor speciilor rare.  

Propunem includerea speciei Gentiana cruciata L. în Lista 
speciilor floristice protejate de stat, iar Gentianopsis ciliata (L.) Ma. în 
Cartea Roşie a Republicii Moldova ed. a IV-a. 
 
 

COLECŢIA DE ALGE ROŞII (RODOPHYTA) DIN HERBARUL 
GENERAL AL GRĂDINII BOTANICE “D. BRANDZA” 

 

IORDACHE Cristina1,2, CRĂCIUN Ileana1, ROBU Andreea1,2, 
NAGODĂ Eugenia1, ANASTASIU Paulina1,2 

1Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 
2Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

 
Herbarul Grădinii Botanice a Universităţii din Bucureşti a fost 

fondat de către doctorul D. Brândză în 1882 şi iniţial a fost amplasat în 
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clădirea centrală a instituţiei. În martie 1884 Herbarul a ars complet în 
urma unui incendiu. În 1891, odată cu înfiinţarea Institului Botanic, se 
inaugurează şi un nou spaţiu destinat herbarului care funcţionează până 
în 1944, când este distrus de bombardamentul armatei aliate, din 4 
aprilie. Ulterior, pe baza materialelor salvate, dar şi a unor donaţii 
importante, colecţia de herbar este refăcută, ajungându-se în prezent la 
peste 300. 000 de coli inventariate. 

Rodophyta este reprezentată în colecţia de herbar prin peste 1800 

specimene aparţinând la 131 genuri şi 814 specii. Printre cele mai 

bogate genuri în specii se află Polysiphonia, Bangia, Laurencia, 

Chondria şi Ceramium. Acestea provin din următoarele colecţii: Hauck 

et Richter. Phykotheka universalis; Ex. Herb. Dr. H. Becker, F.L.S.; 
Rabenhorst, Algen Europa's; Erb. Critt. Ital. Ser. II.; Botanischer 

Tauschverein in Wien; Herbarul Laboratorului de Morfologie și 

Sistematică Vegetală, Bucureşti; Herbier de O. Debeaux., precum şi din 

numeroase alte colecţii. 

Algele roşii existente în Herbarul General al Grădinii Botanice 

“D. Brandza” provin din colectări de peste 300 ani. Astfel, cel mai vechi 

specimen este din 1679 şi aparţine lui L. Caldesi (Melobesia verrucata 

syn. Lithophyllum pustulatum, colectat în Ancona), iar cel mai recent 

specimen este colectat în 1971 de către Sophia Akermark (Porphyra 

laciniata syn. Porphyra elongata, coletat în Norvegia). 

Toate specimenele sunt foarte bine conservate, în pofida 
situaţiilor dificile prin care a trecut Herbarul General de-a lungul celor 

125 de ani de existenţă, iar unele dintre ele sunt chiar spectuloase prin 

habitusul pe care îl au. 

 

 

AMENINȚĂRI POTENȚIALE LA ADRESA SPECIEI ARNICA 

MONTANA ÎN REGIUNEA NORDICĂ A CARPAȚILOR 

ORIENTALI DIN ROMÂNIA 

 

MARDARI Constantin1, BÎRSAN Ciprian1, 

ȘTEFANACHE Camelia2, TĂNASE Cătălin1 
1 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”; 

2INCDSB/Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamț 

 
Arnica montana este o specie cunoscută pentru proprietăţile 

medicinale, cu areal european montan și statut de specie vulnerabilă. 
Specia este relativ frecvent întâlnită în Carpații Orientali din România, 



 

– 51 – 

în comunități secundare de pajiști sau tufișuri, din etajul montan până în 
subalpin. Este inclusă în anexa 5 a Directivei Habitate a Uniunii 
Europene, anexă în care sunt prezentate speciile de plante şi animale de 
interes comunitar a căror prelevare din natură şi exploatare sunt 
susceptibile de a face obiectul unor măsuri de management. În această 
lucrare sunt prezentate câteva dintre amenințările potenţiale pentru 
habitatele naturale cu Arnica montana în regiunea nordică a Carpaților 
Orientali. Pierderea și fragmentarea habitatului cauzată de extinderea 
aşezărilor umane reprezintă poate cea mai mare amenințare la adresa 
speciei în zona investigată. Modificarea modului de utilizare a terenului 
prin trecerea de la practicile tradiționale la utilizarea unor metode și 
instrumente moderne reprezintă o altă cauză a declinului populațiilor 
speciei. Creșterea cantității de fertilizanți prezintă de asemenea efecte 
negative, specia preferând terenurile sărace în nutrienți. Pierderea 
cunoştinţelor tradiţionale şi a practicilor de utilizare tradiţională poate 
reprezenta o amenințare și pentru Arnica montana. Succesiunea naturală 
în pajiștile abandonate conduce la instalarea unor specii de plante 
capabile să concureze și să elimine Arnica montana din zonele 
repective. Chiar și activitățile de reîmpădurire por avea efecte negative 
prin restrângerea suprafețelor disponibile. În altă ordine de idei, cu toate 
că principalul motiv pentru care specia este considerată amenințată este 
colectarea excesivă,  nu există indicii clare care să demonstreze acest 
fenomen. 

Mulţumiri: Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului  
PNII-PT-PCCA-2013-4 nr. 74/2014 (ARMOREC). 
 
 

MACROMICETE DIN GRĂDINA BOTANICĂ DIMITRIE 

BRÂNDZĂ BUCUREŞTI (GBDB). COMPLETĂRI. 

 
NEGULICI Marius1, ŞESAN Tatiana Eugenia2, NEGREAN Gavril1, 

RĂDUCANU Maria2 

1
Universitatea Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza”; 

2Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

 
Grădina Botanică Dimitrie Brândză Bucureşti, fondată în 1860 de 

dr. Carol Davilla, continuă să-şi exercite rolul de instituţie de educaţie şi 
cultură de peste 150 de ani, timp în care slujitorii acesteia au contribuit 
pe tot acest parcurs la cunoaşterea botanică, micologică, ecologică, de 
conservare a zonei în care este amplasată. 
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Primele date privind cunoştinţele micologice la Grădina Botanică 

Bucureşti aparţin începutului de secol al XX-lea (Anonim, 1909), 

urmate de cele ale diferiţilor autori (Constantineanu, 1920; Mălinescu, 

1925; Alexandri, 1932; Kotlaba, 1959; Săvulescu şi colab., 1964-1965; 

Eliade, 1965). În 2009, Şesan & Negrean au publicat o listă de 54 specii 

de macromicete lignicole, găsite şi regăsite, din Grădina Botanică 

Bucureşti (Sănătatea Plantelor, septembrie 2009, pp. 25-31, planşe 

color I-VII). În perioada 2010-2016, au fost, de asemenea, semnalate o 

altă serie de macromicete.  În acest intervat, în anul 2013,  se înscrie şi 
contribuţia micologică importantă adusă de Radu (2013), în teza sa de 

doctorat. 

Prin lucrarea noastră, completăm lista cunoscută până în prezent 

cu câteva specii interesante, dintre care menţionăm 14 taxoni: 

ASCOMYCOTA: Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. 

(fam. Xylariaceae), Helvella crispa (Scop.) Fr. (fam. Helvellaceae), 

Peziza badia Pers. (fam. Pezizaceae); 

BASIDIOMYCOTA: Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill, 
syn. Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm. (fam. Omphalotaceae),  

 Hemipholiota populnea (Pers.) Bon., syn. Pholiota destruens 

(Brond.) Gillet (fam. Strophariaceae), (?) Hohenbuehelia petaloides 

(Bull.) Schulzer (fam. Pleurotaceae), Hygrocybe conica (Schaeff.)  

P. Kumm. (fam. Hygrophoraceae), (?) Lacrymaria lacrymabunda 
(Bull.) Pat., syn. Lacrymaria velutina (Pers.) Konrad & Maubl. (fam. 

Psathyrellaceae), Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr., syn. Boletus 

arcularius Batsch, Polyporus alveloarius (Bosc) Fr. (fam. 

Polyporaceae), Lepiota cristata (Scop.) Fr. (fam. Agaricaceae),  

Paxillus involutus (Batsch) Fr., syn. Omphalia involuta (Baysch) 

Gray (fam. Paxillaceae), Phallus hadriani Vent. (fam. Phallaceae),  

Rubroboletus satanas (Lenz) Khuan Zhao & Zhu L. Yang, syn. 

Boletus satanas Lenz (fam. Boletaceae), Telephora palmata (Scop.) 

Fr., syn. Clavaria palmata Scop. (fam. Thelephoraceae). Aceste specii 

sunt necomestibile, iar dintre ele unele sunt toxice [Helvella crispa, 

Lepiota cristata, Paxillus involutus, Rubroboletus (Boletus) satanas]. 
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În afara scopului strict ştiinţific al întocmirii acestui material, am 

urmărit şi un scop didactic, acela de a ilustra datele noi despre 

macromicetele din Grădina Botanică Bucureşti cu fotografii originale 

recente ale autorilor, prezentate sub formă de poster, care să 

îmbogăţească materialul didactic necesar predării cunoştinţelor de 

micologie, facilitând asimilarea cunoştinţelor despre macromicete şi 

rolul acestora în natură. 

 

 

PARTICULARITĂŢILE ÎNMULŢIRII ŞI CREŞTERII SPECIEI 

CELTIS AUSTRALIS ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

ROŞCA Ion 
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei 

 

Scopul prezentei lucrări constă în studierea particularităţilor 

bioecologice, de înmulţire şi creştere a sâmbovinei pentru obţinerea 

materialului  săditor calitativ cu cheltuieli minime pentru a-l recomanda 

în reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare. 

Ca obiect de studiu au servit arborii de sâmbovină care cresc şi se 

dezvoltă în spaţiile verzi ale or. Chişinău şi Grădinii Botanice, de la care 

s-au recoltat fructe în lunile septembrie-octombrie, pe parcursul anilor 

2012-2015. O parte din seminţele proaspete au fost tratate cu diverse 

soluții de – 0,01% de KMnO4, soluţia de Bi-58 s-a testat în două 

variante: 0,2% şi 0,3%, iar peroxidul de hidrogen (H2O2) de 10%, 
expoziţia fiind de 30, 60 şi 120 min. A doua parte de seminţe au fost 

păstrate în camere reci, apoi stratificate la rece timp de 60-150 zile. 

Seminţele proaspete tratate şi netratate şi cele statificate au fost 

încorporate în sol bine afânat, în amestec de sol, nisip şi frunziș de 

pădure, în vase vegetative, lăzi şi rigole conform metodicii [2].  

Sâmbovina este un arbore răspândit flora spontană în Europa de 

Sud, Africa de Nord, Asia Mică, prin pădurile din Banat, Oltenia, 

Dobrogea. În Republica Moldova este sporadic întâlnită în pădurile din 

Ocolul silvic Hârbovăţ şi Olăneşti [1]. Sâmbovina (arborele de 

ciocolată) creşte şi se dezvoltă bine în Grădina Botanică a A.Ş.M. şi în 

Parcul Dendrologic din or. Chişinău [2].  

Cea mai rentabilă metodă de înmulţire a sâmbovinei este 
semănatul de toamnă cu seminţe proaspete colectate şi tratate cu soluţie 

0,2% Bi-58 timp de 60 min. Rezultate bune s-au obţinut în cazul 
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semănăturilor de primăvară după o perioadă de stratificare de 150-180 

zile, înregistrând facultatea germinativă de 95-100%. 
Celtis australis L. este o specie silvică utilizată în amenajările 

arhitectural-peisagistice, de o mare perspectivă pentru habitatele 
degradate de stepă, pe solurile din Sudul Moldovei. Specia dată poate 
servi în procesul reconstrucţiei salcâmetelor din aceste zone. 
 
 

HABITATE NATURA 2000 CU VEGETAŢIE HALOFILĂ DIN 
OLTENIA (ROMANIA) 

 
RĂDUȚOIU Daniel1, STAN Ion2, SIMEANU Cătălin George1 

1
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

2Grădina Botanică „Al. Buia” 

 
Vegetația halofilă din Oltenia are un areal redus, limitat la câteva 

sute de hectare, localizate în puține localități din regiunile de câmpie și 
deal: Gighera, Seaca de Câmp, Bratovoiești, Sadova, Tâmburești, Piscu 
Sadovei, Murta, Dobrești (județul Dolj), Ocnele Mari – Ocnița (județul 
Vâlcea), Osica de Sus, Gura Padinii (județul Olt). 

Dintre habitatele cu vegetație halofilă din România pe teritoriul 
Olteniei găsim: R1509 Comunități vest pontice cu Petrosia triandra și 
Artemisia santonicum, R1511 Comunități vest-pontice cu Crypsis 
aculeata, R1513 Pajiști vest-pontice de Beckmannia eruciformis și 
Zingeria pisidica, R1514 Comunități vest-pontice cu Trifolium 
fragiferum, Cynodon dactylon și Ranunculus sardous, R1515 
Comunități vest-pontice cu Heleochloa schoenoides, R1516 Comunități 
vest-pontice cu Pholiurus pannonicus și Plantago tenuiflora, R1518 
Comunități ponto-sarmatice cu Salicornia (europaea) prostrata și 
Suaeda maritima, R1521 Comunități ponto-sarmatice cu Puccinellia 
limosa și Plantago maritima, R1526 Comunități ponto-sarmatice cu 
Triglochin maritima, Aster tripolium subsp. pannonicum, Scorzonera 
parviflora și Peucedanum latifolium și R1529 Pajiști ponto-panonice de 
Hordeum hystrix. 

O bună reprezentare o au habitatele R1521 (Ghighera, Seaca de 
Câmp, Ocnele Mari Ocnița, Sadova), R1529 (Seaca de Câmp, Osica de 
Sus, Piscu Sadovei) și R1516 (Sadova, Tâmburești, Osica de Sus). 
Habitatul 1513 ocupă suprafețe apreciabile în localitatea Bratovoiești și 
mai puțin în Osica de Sus; R1514 este prezent aproape în toate punctele 
botanizate, în locurile cu o slabă sărăturare. Suprafețe reduse au 
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habitatele R1526 (Murta, Dobrești), R1518 (Gighera și Ocnele Mari – 
Ocnița), R1515, R1511 (Gighera), R1509 (Gura Padinii). 

Dintre toate habitatele cu vegetație halofilă de pe teritoriul 

Olteniei habitatul 1521 este cel mai afectat de factorul zoo-antropogen. 

În afara habitatelor menționate un loc aparte îl au suprafețele 

edificate de Limonium tomentellum. Analiza compoziției floristice a 

acestora nu permite încadrarea în niciunul din habitatele tratate. Aici 

găsim specii care sunt caracteristice la habitate diferite: Puccinellia 

convoluta, Hordeum geniculatum sau Pholiurus pannonicus. Nucleul de 

specii ne îndreptățește să spunem că aceste fitocenoze pot fi incluse la 

Puccinellion limosae. 

 

 

REPREZENTANŢII FAMILIEI ASTERACEAE  
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SÎRBU Tatiana, ŢÎMBALÎ Valentina  
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Familia Asteraceae (Compositae), conform datelor mai noi, 

însumează 1600-1900 genuri şi cca 30 000 specii confirmate [Funk V., 

2009]. Alte surse bibliografice atestă această familie cu 20 000-25 000 

specii şi peste 1000 genuri [Takhtajan A., 1987; Cerepanov S., 1995]. 

Constă din 11 subfamilii. Cele mai numeroase, care includ 90 % din 

genuri sunt subfamiliile: Cichorioideae (Lactucoideae) şi Tubuliflorae 

(Asteroideae). Răspândirea acestora e cosmopolită, cu excepţia 

Antarcticii. 

Obiecte de studiu au servit compozitele: speciile, varietăţile, 

soiurile din colecţiile de plante ornamentale ale laboratoarelor 

Floricultură şi Plante Tropicale-subtropicale. Poziţia taxonomică şi 

structura familiei a fost analizată conform lucrărilor lui W. Greuther şi 

V. Funk.  

Colecţiile de plante ornamentale de teren protejat şi deschis 

însumează 131 specii, 277 cultivaruri, reprezentanţi a 68 genuri din 

această familie. Genurile mai reprezentative sunt: Callisthephus (84), 

Centaurea (8) Chrysanthemum (110), Tagetes (37), Rudbeckia (8), 

Senecio (19), Zinnia (10). Unele genuri sunt atestate doar cu o singură 
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specie. Spre exemplu, Eupatorium, Gynura, Othonna, Catananche, 

Carthamus, Gazania etc. Colecţiile generice, care impresionează prin 

diversitatea speciilor, formelor, hibrizilor au fost constituite timp de mai 

multe decenii, oscilând cantitativ în timp.  

Soiurile amelioratorilor străini au servit drept bază în lucrul de 

selecţie, iniţiat de cercetătorii noştri la finele anilor 70 ai secolului trecut. 

Soiurile de Callisthephus: „Maria Bieşu”, „Nuvela”, „Sidefina” etc.; 

soiurile de crizantemă: „Joc”, „Bucuria”, „Iulia” au fost brevetate şi 

apreciate în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale. 

 Speciile si soiurile existente în colecţii, indiferent de originea 

lor geografică, s-au adaptat la condiţiile noi de climă şi sol, demonstrând 

rezistenţă sporită faţă de factori nefavorabili de mediu. Perioada de 

înflorire îndelungată, decorativitatea, productivitatea şi rezistenţa 

compozitelor, le fac de neînlocuit în elaborarea decoraţiunilor florale în 

mediu rural şi urban. 
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MULTIFUNCŢIONALE (CONSORŢII DE TRICHODERMA, 

EXTRACTE VEGETALE) 
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2
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Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti; 3Institutul Naţional de 

Cercetare & Dezvoltare pentru Şiinţe  Biologice INCDSB Bucureşti; 4S.C. HOFIGAL 
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Medicină Veterinară Bucureşti 

 

Bazat pe tendinţa crescândă de consum a alimentelor funcţionale 

/ suplimente alimentare obţinute din plante nutraceutice recent introduse 

în cultură în România, cercetările noastre au avut următoarele obiective: 
(i) stabilirea parametrilor fiziologici şi a profilelor fitochimice la 

plantele de Passiflora caerulea L., tratate în vegetaţie cu (bio)produse 

multifuncţionale (consorţii de Trichoderma, ulei vegetal din Satureja 

hortensis combinat cu nutrienţi); (ii) testarea în câmp experimental şi 
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evaluarea influenţei tratamentelor în vegetaţie cu produse 

multifuncţionale a plantelor de P. caerulea şi (iii) selectarea 

concentraţiilor optime necitotoxice ale extractelor de P. caerulea, care 

vor fi utilizate în experimentele ulterioare.  

Parametrii fiziologici investigaţi au fost: coeficientul k, suprafaţa 

foliară (Reimberg et al., 2009; Morgado et al., 2013), fluorescenţa 

clorofilei (fluorometrul Walz Sam-2500) (Pask et al., 2012), conductanţa 

stomatală (porometrul Delta F Devices AP4) (Pask et al., 2012) şi 

recolta de masă verde (gravimetrie). Profilele fitochimice au constat din 
analiza conţinutului principiilor activi (polifenoli, flavone) (Pask et al., 

2012), în corelaţie cu activitatea lor antioxidantă şi cu determinarea 

citotoxicităţii extractelor de P. caerulea asupra liniei NCTC de celule 

fibroblaste de şoarece. Pentru a obţine o scară de evaluare a activităţii 

produselor multifuncţionale (consorţii de Trichoderma, ulei vegetal din 

Satureja hortensis combinat cu nutrienţi), fiecare variantă de tratament 

în vegetaţie a fost testată în câmpul experimental de la Hofigal S.A., în 

condiţiile de bune practici recomandate în zonă. 

Cele mai bune rezultate, confirmate statistic, s-au obţinut în 

Varianta V2 (Trichoderma 107 ufc/ml), V4 (ulei Saturaja hortensis şi 

nutrienţi, urmate de V3 (Trichoderma 108 ufc/ml), iar metoda de analiză 

Roşu Neutru a evidenţiat o bună biocompatibilitate a extractelor de 
P. caerulea în linia NCTC de celulele la concentraţiile de la 10 la 150 

µg/ml, evidenţiate microscopic prin morfologia normală a celulelor test. 

La concentraţii mai ridicate de 250 µg/ml, extractul vegetal a devenit 

citotoxic, alterând structura membranei celulare, viabilitatea celulelor şi 

proliferarea lor. 

Biopreparatele multifuncţionale pe bază de consorţii de 

Trichoderma şi de ulei esenţial de S. hortensis acţionează direct asupra 

agenţilor fitopatogeni. Rezultatele analizelor fitochimice, respectiv 

profilele fitochimice obţinute, au permis selectarea concentraţiilor 

optime (mai mici de 250 µg/ml), necitotoxice ale extractelor de  

P. caerulea, care se vor folosi în experimentele viitoare. 
Acknowledgements: These results are based upon work supported 

by the Ministry of National Education – Research Activity,  

CNDI-UEFISCDI, in the frame of the project number PN-II-PT-PCCA-

2013-4-0995 (project 160 – MAIA). 
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for the first time in the text or in a table, and should be omitted 

subsequently. They should be abbreviated according to Authors of Plant 
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Names, Royal Botanic Gardens, Kew (Brummitt & Powell 1992). After 

the first mention, the generic name should be abbreviated to its initial, 

except where its use causes confusion. 

References in the text should be cited in the following form: 

(Petrescu 1997) or Petrescu (1997) for one author, (Metcalfe & Chalk 

1950) or Metcalfe & Chalk (1950) for two authors, (Popescu et al. 1999) 

or Popescu et al. (1999) for more than two authors (Dumitrescu 2000a, 

b) or Dumitrescu (2000a, b) for several references by the same author(s) 

published in the same year. References in the text should be cited 
chronologically, not alphabetically: (Metcalfe & Chalk 1950, Popescu et 

al. 1999, Dumitrescu 2000). All references quoted in the text, and only 

those quoted, must be listed at the end of the manuscript, under the 

heading References, in a format strictly analogous to the examples 

below. The material in preparation or unpublished should be referred in 

the text using the author(s) name(s) followed by “unpubl.” or “pers. 

comm.” and cannot be included in the reference list. 

Tables should be printed on separate pages and numbered with 

Arabic numerals in the order in which they are cited in the text (e.g. 

Table 3). They must have brief, concise titles and legends that will make 

the general meaning of the table comprehensible. The titles should be 

placed at the top of the tables. Explanatory footnotes may be placed 
below the table written with lowercase letters. All abbreviations must be 

explained in the legends. The size of table should be proportional to the 

journal’s page (125  190 mm).  
The illustrations could be represented by photographs, graphs, 

diagrams, maps, schemes and must be sharp and of high quality. They 

should be referred as figures (abbreviations: Fig., Figs) and numbered 

with Arabic numerals (e.g. Fig. 1). All illustrations must be submitted 

electronically as distinctive files. Their titles and /or legends should be 

written consequently on a separate sheet. If the photographs are arranged 

in plates, these should be designated by Roman numerals, while the 

individual photographs are designated by Arabic numerals (e.g. Plate II, 

Fig. 2). The bar scale is required for the figures. Any signs and letters in 
the illustrations must be enough large to be read without problem. Hand-

written signs and letters are not accepted. The final size of illustrations 

should be proportional to the journal’s page (125  190 mm).   
Printed copies of all figures, tables and plates must also be 

submitted with the manuscript, indicating their place in the text.  
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References at the end of the paper must be in the APA 
Reference Style: 

 For periodic journals 
1. Bechet, M. & Coman, N. (1964). Contribuţii la cunoaşterea 

micromicetelor parazite pe plante rare din flora R.P.R. 
(Contribution á la connaissance des micromycétes parasites sur 
plantes rares de la flore de Romanie). Studiu Univ. Babeş-
Bolyai, Ser. Biol., /1964/(1), 49-57. 

2. Borza, A. (1966). Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Câmpia 
Română (i). Contrib. Bot. Cluj, /1966/(2), 141-162. 

3. Buttler, K. P. (1969). Chromosomanzahlen und Taxonomische 
bemerkungen zu einigen Rumanischen Angiospermen. Rev. 
Roumaine Biol., Bot., 14(5), 275-282.  

 

 For books 
1. Brandza, D. (1879 – 1883). Prodromul Florei Române sau enumeraţiunea 

plantelor până astă-di cunoscute în Moldova şi Valachia. 
Bucuresci: Tipogr. Academiei Române.  

2. Beldie, A. (1967). Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi. Bucureşti: Edit. 
Acad. Române. 

 For serials 
1. Tutin, T. G., Burges, N. A, Chater, A. O., Edmonson, J. R., Heywood, 

V. H., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, 
D. A. (eds, assist. by  J. R. Akeroyd & M. E. Newton; 
appendices ed. by R. R. Mill). (1996). Flora Europaea. 2nd ed., 
1993, reprinted 1996. Vol. 1. Psilotaceae to Platanaceae. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

 

 For chapter in serials 
1. Beldie, A. (1955). Leontice. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. 

Vol. 3. (p. 33). Bucureşti: Edit. Academiei Române. 
2. Borza, A. (1931). Die Vegetation und Flora Rumänien:. In A. Borza 

(Ed.). Guide de la Sixième Excursion Phytogeographique 
Internationale Roumanie (pp. 1-55). Cluj: Institutul de 
literatură şi Tipografie Minerva S.A. 

 

 For chapter in occasional volumes 
1. Boşcaiu, N. (1976). Semnificaţia documentară a florei dobrogene şi 

necesitatea conservării sale. In Anonymous, Ocrotirea Naturii 
Dobrogene (pp. 121-132). Cluj-Napoca. 
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 For proceedings from a conference 

Field, G. (2001). Rethinking reference rethought. In Revelling in 

Reference: Reference and Information Services Section Symposium,  

12-14 October 2001 (pp. 59-64). Melbourne, Victoria, Australia: 

Australian Library and Information Association. 

 For a thesis 

Coldea, G. (1972). Flora şi vegetaţia Munţilor Plopiş. 

Unpublished doctoral dissertation, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj. 

 For a web page 
The Plant List 2010. Version 1. Retrieved October 25, 2012, 

from:  http://www.theplantlist.org/ 

Kuo, M. (May 2007). MushroomExpert.Com. Retrieved 15 May 

2013, from http://www.mushroomexpert.com/peziza_badioconfusa.html 

 

The scientific reviewers analyse every paper and those not 

conforming to the journal’s requirements will not be published.  

The corresponding author will be supplied with one free volume.



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


