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INSTITUŢII PARTICIPANTE 

 

Asociația Cercul Farmaciștilor din București 

Asociația Chelonia România 

Centrul de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului West China, Chengdu - 

Sichuan, China 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Grădina Botanică „Al. Borza”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca  

Grădina Botanică „A. Fătu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Grădina Botanică „Al. Buia”, Craiova 

Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din București  

Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați  

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea, Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Grădina Botanică, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş  

Hofigal Export Import SA 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române  

Institutul de Cercetare al Universității din București 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-

ICECHIM, București 

Laboratorul Central de Referinţă Synevo-Medicover 

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Tîrgu Mureș  

Muzeul Național al Țăranului Român 

S.C. EXPLO 06 S.R.L. Craiova 

Universitatea Grenoble Alpes, LECA, CNRS, Grenoble, Franța 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și 

Științe Agricole 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, Departamentul de 

Taxonomie și Ecologie, Facultatea de Biologie și Geologie 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 

Facultatea de Horticultură 
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe 

Economice, Informatică și Inginerie, Departamentul de Inginerie și 

Informatică 

Universitatea din București, Departamentul de Biochimie și Biologie 

Moleculară 

Universitatea din București, Departamentul de Microbiologie Aplicată și 

Imunologie 

Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Departamentul 

Botanică și Microbiologie 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie, Departamentul de 

Chimie Organică, Biochimie și Cataliză  

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Departamentul de 

Biologie și Ingineria Mediului  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Departamentul 

de Silvicultură 

Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Farmacie, Constanța 

Universitatea Politehnică din București, Departamentul de Știința și 

Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură 
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PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

Vineri, 9 noiembrie 2018 

Sesiunea I: Grădini Botanice 
 

9.00-9.30 Înregistrarea participanţilor 

9.30-10.50 Deschiderea lucrărilor  

Comunicări 

10.50-11.30 Pauză 

11.30-12.50 Comunicări 

12.50-14.00 Pauză de masă 

14.00-15.00 Comunicări 

15.00-16.30 Vizită în Grădina Botanică „D. Brandza” 

16.30-17.00 Pauză 

17.00-18.00 Concluzii. Închiderea Sesiunii I 

 

 

Sâmbătă, 10 noiembrie 2018 
Sesiunea II: Fitodiversitate 

 

9.00-9.30 Înregistrarea participanţilor 

9.30-11.00 Deschiderea oficială a Sesiunii ştiinţifice 

Gratitudine voluntarilor Grădinii Botanice „D. 

Brandza” 
Comunicări ştiinţifice în plen 

11.00-11.30 Pauză 

11.30-13.00 Comunicări ştiinţifice în plen 

13.00-14.00 Pauză de masă 

14.00-15.30 Comunicări ştiinţifice în plen 

15.30-16.00 Pauză 

16.30-18.00 Comunicări ştiinţifice în plen 
Prezentarea posterelor în plen 

Închiderea Sesiunii II 

           18.30 Dineu 
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9 noiembrie 2018 

SESIUNEA I: GRĂDINI BOTANICE 

 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
Sala de Consiliu din clădirea administrativă 
Grădina Botanică „D. Brandza” 

Şos. Cotroceni 32, Bucureşti 

 

 

PROGRAM: 

 

9.00-9.30 

Înregistrarea participanţilor 

 

9.30-9.40 

Deschiderea Sesiunii de lucru 

 

Masă rotundă – Comunicări în plen 

9.40-10.50 

Moderator: Prof. dr. Anca SÂRBU 

 

9.40-10.00 

Mihaela URZICEANU, Maria RAICU, Paulina ANASTASIU 
 

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Sera veche a Grădinii Botanice „D. Brandza” din București și serele 

Grădinii Botanice din Liège, Belgia – o istorie comună 

 

9.50-10.10 

Ioan DON, Cornelia Doinița DON, Aurel ARDELEAN, Raul 

Florin DENUȚ 

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

Universitară „Pavel Covaci” din Macea 
Arbori de mari dimensiuni din Grădina Botanică Universitară „Pavel 

Covaci” din Macea 
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10.10-10.30 

Camelia IFRIM 

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” Iași 

Genul Euphorbia în Grădina Botanică Iași – caracteristici ale 

colecției de plante vii 

 

10.30-10.50 

Angela D. PUI 

Grădina Botanică „Al. Borza”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca 

Sectorul Ornamental – prezent și perspectivă 

 

Masă rotundă – Comunicări în plen 

11.30-12.50 

Moderator: Dr. Camelia IFRIM 

 

11.30-11.50 

Paul LUPOAE, Victor CIMPOERU 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi - secţia Grădina 
Botanică 

Noi provocări ȋn Grădina Botanică Galaţi: colecţie de trandafiri 

miniatur 

 

11.50-12.10 

Eugenia NAGODĂ, Mihaela URZICEANU, Ileana CRĂCIUN, 

Paulina ANASTASIU  
Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Valorificarea colecției de alge brune și roșii a Herbarului Grădinii 

Botanice „D. Brandza” în procesul instructiv-educativ  

 

12.10-12.30 

Cristina COPACI, Lia MLADIN, Oana SICORA, Iulia Chis, 

Cosmin SICORA 
 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 
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Activități educative ale Grădinii Botanice „Vasile Fati” Jibou 

 

12.30-12.50 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU 

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Interpretarea – cum să traduci din limba expertului în limbajul de zi 
cu zi 

 

Masă rotundă – Comunicări în plen 

14.00-15.00 

Moderator: CSI dr. Cosmin SICORA 

 

14.00-14.20 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Maria RAICU  

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Grădina istorică – prim pas spre o interpretare de succes în grădini 

botanice 

 

14.20-14.40 

Soos IOSIF, Lia MLADIN, Cristina COPACI, Cosmin SICORA
 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Merii tradiționali din Sălaj – de la identificare la înmulțire 

 

14.40-15.00 

Maria SOPOREAN, Gabriela VLĂSCEANU, Iuliana 

CRIȘAN 

Asociația Cercul Farmaciștilor din București / Societatea 
Română de Istoria Farmaciei 

Botanistul Adalbert Cserni (1842-1916) 
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10 noiembrie 2018 

SESIUNEA II: FITODIVERSITATE 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN PLEN 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
Amfiteatrul „D. Brandza” 

Intr. Portocalelor 1-3 

Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

 

PROGRAM: 

 

9.00-9.30 

Înregistrarea participanţilor 

 

9.30-9.45 

Deschiderea oficială a Sesiunii Științifice 

 

Paulina Anastasiu: cuvânt de salut din partea Grădinii Botanice „D. 

Brandza” 

Carmen Postolache: cuvânt de salut din partea Facultăţii de 

Biologie a Universităţii din Bucureşti 

Anca Sârbu: cuvânt de salut din partea Asociaţiei Grădinilor 
Botanice din România 

 

9.45-10.15 

Gratitudine voluntarilor Grădinii Botanice „D. Brandza” 
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Comunicări ştiinţifice în plen 

10.15-11.00 

Moderator: Prof. dr. Culiţă SÎRBU 

 

10.15-10.30 

Mihai PUȘCAȘ 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Grădina Botanică „Al. 

Borza” & Departamentul de Taxonomie și Ecologie, Facultatea de 

Biologie și Geologie 
CL HERBARIUM din Cluj-Napoca: 150 de ani de documentare a 

diversității plantelor 

 

10.30-10.45 

Anca SÂRBU, Adrian OPREA, Culiţă SÎRBU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Contribuţii la cunoaşterea organizării structurale a plantei Fritillaria 
meleagroides, specie rară nouă în Flora României 

 

10.45-11.00 

Mihaela Ioana GEORGESCU, Vlad Ioan POPA, Daniel 

Constantin POTOR 

USAMV-București, Facultatea de Horticultură  
Morfologia coleorizei la unele specii din familia Poaceae 

 

Comunicări ştiinţifice în plen 

11.30-13.00 

Moderator: Prof. dr. Tatiana Eugenia ŞESAN 

 

11.30-11.45 

Pavel Dan TURTUREANU, Mihai PUȘCAȘ, Philippe CHOLER 

Grădina Botanică „Al. Borza”, Universitatea Babeș-Bolyai 

Monitorizarea efectelor schimbărilor climatice asupra pajiștilor de 
altitudine din Carpații Românești în cadrul proiectului MEMOIRE 
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11.45-12.00 

Paulina ANASTASIU 

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

Consideraţii privind pajiştile din ROSCI0044 Corabia-Turnu 

Măgurele 

 

12.00-12.15 

Daniel RĂDUȚOIU, Ion STAN  

Universitatea  din  Craiova, Facultatea  de  Horticulturã 
Cercetări floristice și de vegetație în aria protejată Natura 2000 

Prunișor, jud. Mehedinți (România) 

 

12.15-12.30 

Mihai PETRESCU   

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea 

Noi observaţii privind flora şi habitatele rezervaţiei naturale Muchiile 
Cernei-Iaila, judeţul Tulcea 

 

12.30-12.45 

Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Mariana HIRIŢIU 

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Tîrgu Mureş 

Contribuții la studiul fitocenologic al pajiştilor din Câmpia 
Transilvaniei (jud. Mureș) 

 

12.45-13.00 

Roxana NICOARĂ, Marilena ONETE, Florian BODESCU  
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Starea actuală a unor populații de plante de importanță  științifică 

deosebită din Situl Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănișul de la 
Reci. 
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Comunicări ştiinţifice în plen 

14.00-15.30 

Moderator: Prof. dr. Ecaterina FODOR 

 

14.00-14.15 

Oana SICORA 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Efectul potenţial antitumoral al unor plante din flora spontană 

 

14.15-14.30 

Sretco MILANOVICI 

National Museum of Banat, Natural Science Section, Timișoara 
Pulsatilla vulgaris subsp. grandis – conservation status of the 

population from Southwest Romania (Iron Gates Natural Park, 

Romania) 

 

14.30-14.45 

Roxana NICOARĂ, Simona MIHĂILESCU, Florian BODESCU  

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 
Draba dorneri Heuff., starea actuală și perspective pentru viitor a 

populației, în Munții Retezat 

 

14.45-15.00 

Ioana SIMION, Ion PĂTRUȚOIU 

Grădina Botanică „Al. Buia”, Craiova 

Date noi despre prezența speciei Sedum rubens L. în Oltenia 

 

15.00-15.15 

Simona MIHĂILESCU 
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Trapa natans - specie amenințată sau invazivă în apele Dunării și ale 

Deltei Dunării? 
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15.15-15.30 

Daniyar MEMEDEMIN, Marius SKOLKA, Ciprian SAMOILĂ,  

Paulina ANASTASIU
 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe ale 

Naturii și Științe Agricole 

Distribuția potențială a speciei Verbesina encelioides în România
 

 

Comunicări ştiinţifice în plen 

16.00-18.00 

Moderator: Lector dr. ing. Ioan DON 

 

16.00-16.15 

Culiţă SÎRBU, Irina ȘUȘNEA (TONE) 

Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, Romania 

Noi înregistrări în flora adventivă a României: Euphorbia serpens și 

E. glyptosperma 

 

16.15-16.30 

Lia-Mara DIȚU, Paulina ANASTASIU, Gentiana PREDAN, 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Irina FIERESCU, Anca 

SÂRBU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Evaluarea microbiotei normale și a caracteristicilor solului asociate 
unor  plante rare din habitate naturale din Romania 

 

16.30-16.45 

Ecaterina FODOR 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, 

Departamentul de Silvicultură. 

Modelarea nișei de regenerare a arborilor de către fitopatogeni 
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16.45-17.00 

Cornelia-Ioana ILIE, Eliza OPREA, Lia-Mara DIȚU 

Universitatea din București, Departamentul de Chimie Organică, 
Biochimie și Cataliză, Facultatea de Chimie  

Studiul compușilor fenolici şi a activității prebiotice a unor extracte 

de polen de albine 

 

17.00-17.15 

Alexandra Gabriela CIOCAN, Monica MITOI, Carmen 

MAXIMILIAN, Irina HOLOBIUC,  Florenţa HELEPCIUC, 

Gina COGĂLNICEANU
 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române  

Caracterizarea potenţialului biotehnologic al culturii de calus la 
căpşun 

 

17.15-17.30 

Georgiana-Alexandra GRIGORE, Sorina Nicoleta VOICU, Anca 

DINISCHIOTU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Analize in vitro privind efectul antiproliferativ și antiinflamator al 
tincturii-mamă obținute din Filipendula ulmaria 

 

 

17.30-17.50 

Prezentarea posterelor în plen 

 

17.50-18.00 

Concluzii. Închiderea Sesiunii ştiinţifice 
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SERA VECHE A GRĂDINII BOTANICE „D. BRANDZA” 

 DIN BUCUREȘTI ȘI SERELE GRĂDINII BOTANICE  

DIN LIÈGE, BELGIA – O ISTORIE COMUNĂ 

 

Mihaela URZICEANU
1,2

, Maria RAICU
2
, 

 Paulina ANASTASIU
1,2 

1
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

2
Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

 
Sera veche a Grădinii Botanice „D. Brandza” din București, 

declarată monument istoric, păstrează o istorie interesantă și arată 

strânsa colaborare, existentă încă din trecut, între Grădina Botanică 

„D. Brandza” din București și alte grădini botanice din Europa.  
În 1891, Dimitrie Brândză, fondatorul Grădinii Botanice din 

București, impresionat de modelul serelor Grădinii Botanice din 

Liège, prin cooperare cu directorul acesteia, profesorul și botanistul 
Édouard Morren, reușește amenjarea unei sere în stil victorian din 

sticlă și metal. 

În timp, soarta celor două sere se dovedește a fi strâns legată.  
Înființarea și amenajarea ambelor clădiri a fost încununată de 

numeroase eforturi pe care fondatorii celor două grădini botanice le-

au întreprins pentru a obține spațiul adecvat amplasării și dotării 

corespunzătoare cu colecții de plante vii.  
Mai târziu, serele au suferit din cauza evenimentelor distructive din 

perioada celor două războaie mondiale. În timpul celui de-al doilea 

război mondial, ambele sere au fost afectate de bombardamentele 
germane. A fost afectată atât structura construcțiilor, cât și colecțiile 

de plante deținute. 

Reconstruirea serelor originale din Liège nu a mai fost posibilă în 
totalitate, în schimb sera veche a Grădinii Botanice din București 

păstrează arhitectura originală, cu o încărcătura istorică remarcabilă. 
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Scopul lucrării este de a reconstitui trecutul celor două sere, de la 

momentul conceperii lor până în prezent, să sublinieze evenimentele 

pe care acestea le-au îndurat, le-au făcut să prospere sau să decadă.  
Serele reflectă - de fapt - situația grădinilor botanice cărora le 

aparțin, de aceea, dorim și o examinare a strategiilor întreprinse de 

cele două instituții în privința supraviețuirii și dezvoltării de soluții 
pentru îndeplinirea rolului și misiunii specifice în vremurile actuale.  

 

 

ARBORI DE MARI DIMENSIUNI DIN 

GRĂDINA BOTANICĂ UNIVERSITARĂ  

„PAVEL COVACI” DIN MACEA 

 
Ioan DON

1,2,3
, Cornelia Doinița DON

1,2
,  

Aurel ARDELEAN
1
, Raul Florin DENUȚ

1,3 

1
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

2
Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 
3
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, 

Departamentul de Inginerie și Informatică 

 
Cu toate că Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din 

Macea a împlinit în 2018 o jumătate de secol, ea a fost înființată pe 

amplasamentul unui vechi parc nobiliar atestat din secolul al XVIII-
lea și, din acest motiv, în colecțiile grădinii se găsesc și numeroase 

exemplare lemnoase seculare, de mari dimensiuni. 

O parte din aceste exemplare au atras atenția mai multor dendrologi 

și botaniști (Stelian RADU, 1959, 1960; Ion DUMITRIU-
TĂTĂRANU et al., 1960; Pavel COVACI et al., 1987; Aurel 

ARDELEAN et al., 2000; Ioan DON, 2011; Corneliu MAIOR et al., 

2013), care prezintă unele date științifice legate de acestea. 
În urma măsurătorilor realizate asupra arborilor de mari dimensiuni 

care se găsesc în perimetrul grădinii, ne-am oprit asupra a 100 de 

exemplare. Am ales cifra simbolic, având în vedere că sărbătorim 
Centenarul Marii Uniri, iar aceste exemplare existau la momentul 

respectiv. 
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Exemplarele aparțin la 12 specii lemnoase spontane sau exotice pe 

care le prezentăm alfabetic: Acer platanoides L, Aesculus 

hippocastanum L., Celtis occidentalis L., Corylus colurna L., 
Fraxinus excelsior L., Fraxinus excelsior L. 'Diversifolia', Ginkgo 

biloba L., Pinus nigra Arnold subsp. nigra, Platanus acerifolia 

(Aiton) Willd., Quercus robur L., Styphnolobium japonicum (L.) 
Schott, Taxus baccata L. și Tilia tomentosa Moench var. virescens 

(Spach) Beck.  

În lista celor 100 de exemplare predomină stejarii între care se 

găsește și cel mai bătrân exemplar din grădină (circa 400 de ani), dar 
și Stejarul Unirii. Cel mai gros exemplar este un platan cu diametrul 

de aproape 2 m, iar unul dintre arborii de excepţie din grădină este 

exemplarul femel de Arborele pagodelor, în vârstă de circa 180 de 
ani, cu diametrul de 127 cm și înălțimea de 22,5 m.  

Acești arbori au ajuns la aceste dimensiuni și datorită faptului că se 

găsesc în Grădina Botanică, unde au avut asigurată protecția 

necesară. Ei trebuie cunoscuți și ocrotiți și pe viitor, pentru a se 
bucura de prezența lor și generațiile viitoare. 

 

 

GENUL EUPHORBIA ÎN GRĂDINA  BOTANICĂ IAȘI – 

CARACTERISTICI ALE COLECȚIEI DE PLANTE VII 

 
Camelia IFRIM 

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a  

Universității „Al. I. Cuza” Iași 

 
Colecția genului Euphorbia a Grădinii Botanice Iași cuprinde 28 de 

taxoni, dintre care 18 sunt originari din zonele aride ale Africii de 

Sud. Majoritatea speciilor sud-africane au valoare conservativă, fiind 
încadrate în diferite categorii sozologice, fie la nivel regional, fie la 

nivel internațional. Experiența cultivării exemplarelor din colecție a 

dus la stabilirea unor particularități de cultură, utile din punct de 
vedere horticol. Observațiile morfologice ale exemplarelor cultivate 

în serele Grădinii Botanice din Iaşi, alături de informațiile din 
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literatura de specialitate, au permis realizarea unei chei de 

identificare artificiale, utilă pentru determinarea speciilor din 

colecție.  
 

 

SECTORUL ORNAMENTAL – PREZENT 

ȘI PERSPECTIVĂ 
 

Angela D. PUI 

Grădina Botanică „Al. Borza”,  
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

Sectorul Ornamental se întinde pe o suprafaţă de aproximativ un 
hectar, începând de la poarta principală de acces în Grădina Botanică 

şi până la serele de producţie. 

Pe rabate şi rondouri se cultivӑ specii decorative a căror înflorire 

urmăreşte succesiunea anotimpurilor. Astfel, primăvara debutează cu 
o colecţie impresionantă de lalele (Tulipa sp.), peste 170 de 

cultivaruri, alături de narcise (Narcissus sp.), zambile (Hyacinthus 

sp.), crocuşi (Crocus sp.), dar şi de panseluţe, flori de nu-mă-uita etc. 
Locul acestora este ocupat, rând pe rând, de colecţiile de dalii 

(Dahlia sp.), cane (Canna sp.), gladiole, crini, dar şi de o bogată 

colecţie de plante anuale ornamentale (aprox. 150 de specii și 
hibrizi), originare de pe toate continentele, care vor menţine decorul 

până în toamnă, când ciclul se reia. 

Pe cele  trei stâncării, sunt expuse numeroase specii ce se cultivă în 

alpinarii şi stâncării ornamentale. 
Rosarium-ul, cuprinde soiuri de trandafir ce aparţin claselor tea-hibrid, 

floribunda, polyantha, urcători, acoperitori, şi englezeşti. Colecţia 

este îmbogӑţitӑ periodic, inclusiv cu soiuri create la Cluj-Napoca, 
printre care și soiul 'Wagner’s Favourite' al renumitului ameliorator 

Ștefan Wagner, un adevărat „părinte al rozelor”.   

Există o permanentă preocupare de a îmbogăți colecțiile cu noi soiuri 
și hibrizi, dar și de a păstra soiurile vechi, la unele specii. 
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NOI PROVOCĂRI ȊN GRĂDINA BOTANICĂ GALAŢI: 

COLECŢIE DE TRANDAFIRI MINIATUR 

 
Paul LUPOAE

1
, Victor CIMPOERU

2
 

1,2
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi 

secţia Grădina Botanică 
 

Proiectul „Înfiinţare colecţie trandafiri miniatur în Grădina Botanică 

Galaţi” are drept scop atragerea comunităţii locale, în special prin 

promovarea unui comportament responsabil faţă de patrimoniul 
vegetal conservat în Grădina Botanică Galaţi. Amenajarea spaţiului 

destinat trandafirilor miniatur este organizat pe două arii funcţionale, 

de cunoaştere şi de relaxare, şi este realizat cu sprijinul Rotary Club 
Galaţi Donaris. Patrimoniul botanic reprezentat de opt soiuri 

('Amber', 'Cajsa', 'Mona Lisa', 'Cadillac', 'Fairy Gold', 'Meadow', 

'Ninetta', 'Clementine') pot stârni interesul prin aspectul fenologic 

aparte şi peluze de gazon de separaţie ce pun în valoare fiecare 
taxon. Aleea de circulaţie pietonală urmăreşte zona perimetrală a 

spaţiului amenajat astfel încât să poată fi admirat întregul patrimoniu 

vegetal plantat. Zona de relaxare cuprinde un număr de opt bănci ce 
asigură o intimitate vizitatorului, în imediata apropiere a 

exemplarelor de Buxus sempervirens conduse sub forma unui gard 

viu.  
Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului nostru vor 

aduce plusvaloare în rândul comunităţii, prin creşterea numărului de 

vizitatori şi, implicit, îmbogăţirea colecţiilor de roze conservate în 

Grădina Botanică Galaţi. 
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VALORIFICAREA COLECȚIEI DE ALGE  

BRUNE ȘI ROȘII A HERBARULUI GRĂDINII BOTANICE 

„D. BRANDZA” ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV 
 

Eugenia NAGODĂ
2
, Mihaela URZICEANU

1,2
, 

 Ileana CRĂCIUN, Paulina ANASTASIU
1,2 

1
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

2
Universitatea din Bucureşti,  

Grădina Botanică „D. Brandza” 

 
Colecția de alge brune și roșii este parte a unei bogate colecții de 

alge a Herbarului Grădinii Botanice „D. Brandza” din București, ce 

deține unele specimene colectate de mai bine de 200 de ani. Colecția 
este însă insuficient valorificată în procesul instructiv-educativ și 

nepopularizată în rândul publicului larg. 

În lucrarea noastră am dorit să răspundem la unele întrebări, precum: 

Colecțiile au rol numai în cercetare și predare în învățământul 
universitar? Cum pot fi popularizate astfel de colecții în rândul 

publicului larg? Ce modalități de prezentare pot fi utilizate pentru 

promovarea acestora?  
Colecția de alge brune însumează un număr de 808 specimene ce 

aparțin la 85 de genuri, iar colecția de alge roșii conține un număr de 

2375 de specimene ce aparțin la 177 de genuri. Printre acestea există 
numeroase genuri și specii care pot ilustra importanța algelor în 

medicină, bacteriologie, industria alimentară și farmaceutică, 

precum: Gelidium sp., Ceramium sp., Furcellaria sp., Porphyra sp., 

Palmaria palmata, Gracilaria sp., Laminaria saccharina, Alaria 
esculenta, Durvillaea sp., Chondrus crispus, Gelidium sp. etc.  

Informațiile din colecțiile de alge pot fi diseminate în mai multe 

moduri: materiale informative (planșe, pliante, flyere, scanări ale 
colilor, broșuri), în activități de educație ecologică pentru copii de 

diferite vârste, în organizarea de miniconferințe de popularizare 

pentru publicul larg, în organizarea unor expoziții în scop științific 
sau chiar artistic. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ALE 

GRĂDINII BOTANICE „VASILE FATI” JIBOU 

 

 Cristina COPACI, Lia MLADIN, Oana SICORA, 

Iulia CHIS, Cosmin SICORA
 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

 

Activitățile educative desfășurate de Grădina Botanică „Vasile Fati” 

Jibou au fost concepute pentru programul național „Școala altfel” și 
desfășurate și în programele internaționale „Noaptea cercetătorilor” 

și „Fascinația zilei plantelor”. 

Aceste activități au fost desfășurate atât în interior, cât și în exterior, 
fiind gândite pentru fiecare ciclu de învățământ: primar, gimnazial și 

liceal, cât și pentru publicul larg, dornic să afle mai multe povești din 

lumea plantelor. 

Vor fi prezentate modul de concepere al activităților, categoriile de 
activități, cât și structura acestora. 

 

 

INTERPRETAREA – CUM SĂ TRADUCI DIN LIMBA 

EXPERTULUI ÎN LIMBAJUL DE ZI CU ZI 

 
Petronela CAMEN-COMĂNESCU 

Universitatea din Bucureşti, 

Grădina Botanică „D. Brandza” 

 
Grădinile botanice atrag milioane de vizitatori pe an, asumându-și un 

rol din ce în ce mai important în a ajuta publicul să înțeleagă 

schimbările de mediu la nivel global, problemele complexe de 
conservare și să-și reevaluaze atitudinea față de mediu (Ryken, 

2009).  

Ne așteptăm astfel, ca atunci când cineva vizitează o grădină 
botanică să învețe în acest timp cât mai mult despre plante și să 

înțeleagă problemele cu care ne confruntăm la nivel global. Din acest 
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motiv, punem la dispoziția vizitatorilor noștri activități educaționale, 

expoziții, vizite ghidate, panouri informative, etichete etc. Totuși, nu 

ne punem foarte des problema dacă modul de transmitere a 
informației este cel potrivit sau dacă mesajul nostru a fost 

recepționat. 

Pentru a se asigura de succes, foarte multe grădini botanice din lume 
folosesc interpretarea. Interpretarea este o modalitate de a educa fără 

ca publicul să simtă că este obiectul unei activități educaționale și 

este suficient de sugestivă pentru a stimula individul să-și schimbe 

atitudinea (Morales, 1983). Este puntea de legătură între o grădină și 
vizitatorii săi pentru că este un proces de comunicare, unul care 

provoacă, relatează și dezvăluie mesajul sau povestea vizitatorilor 

folosind o varietate de mijloace de comunicare. Pentru că se 
adresează unei audiențe necaptivate, interpretarea trebuie să 

stimuleze interesul și să capteze imaginația într-un astfel de mod 

încât vizitatorii să fie încântați și să își dorească mai mult (Honig, 

2000). 
Astfel, studiile arată că, dacă grădinile botanice doresc să introducă 

mai multe activități educaționale, deoarece vizitatorii sunt rareori 

foarte motivați să învețe, trebuie să analizeze cu atenție modul în 
care acestea sunt proiectate și promovate (Ballantyne şi colab., 

2007). 

 
 

GRĂDINA ISTORICĂ – PRIM PAS SPRE O INTERPRETARE 

DE SUCCES ÎN  

GRĂDINI BOTANICE 
 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Maria RAICU 

Universitatea din Bucureşti, 
Grădina Botanică „D. Brandza” 

 

De-a lungul istoriei, grădinile botanice au răspuns în mod continuu la 
schimbările și nevoile sociale și de mediu. Grădina Istorică, se 

dorește un astfel de răspuns la nevoile actuale ale comunității, 



 

~ 24 ~ 

încercând să implice comunitatea locală în problemele de siguranță 

alimentară (food security), încurajând oamenii să își cultive propriile 

plante alimentare, să redescopere și să utilizeze în alimentație plante 
ce se utilizau înaintea sosirii plantelor din Lumea Nouă.  

Și pentru că grădinile botanice descoperă modalități noi de a-și 

captiva vizitatorii, proiectul folosește ca soluție interpretativă 
activitățile de tip “hands-on” ce fac informațiile despre plante mai 

accesibile și mai atractive pentru public. 

Ce este Grădina Istorică? Este un model de grădină medievală 

europeană, unde sunt cultivate aproximativ 100 de specii de plante 
alimentare, unele utilizate din vremuri vechi, alte cultivate cândva și 

ulterior înlocuite sau culese din flora spontană și apoi complet uitate.  

Grădina Istorică este un spațiu ce provoacă, relatează și dezvăluie 
povești, cunoștințe, rețete, un spațiu unde te poți implica în îngrijirea 

grădinii și în realizarea atelierelor sau poți participa la cele mai 

neobișnuite ateliere (de gătit, de pictat, de vopsit etc.). 

 
 

MERII TRADIȚIONALI DIN SĂLAJ – DE LA 

IDENTIFICARE LA ÎNMULȚIRE 

 

Soos IOSIF, Lia MLADIN, 

Cristina COPACI, Cosmin SICORA
 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

 

Conform statisticilor internaționale, merele reprezintă fructul preferat 

al cetățenilor din Uniunea Europeană și se situează pe locul doi în 
topul preferințelor consumatorilor din Statele Unite. Producția de 

mere globală este de peste 800 milioane tone anual. Această 

producție uriașă se realizează prin cultivarea unui număr mic de 
soiuri comerciale, ceea ce înseamnă că diversitatea genetică a 

merelor cultivate este foarte limitată. În plus, soiurile de mere 

comerciale au nevoie de 14-20 tratamente chimice anual pentru 
combaterea bolilor și dăunătorilor.  
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În județul Sălaj există încă livezi cu soiuri de meri tradiționali, care 

au o mare diversitate genetică, rezistenți în mod natural la boli și 

dăunatori. Acești meri tradiționali reprezintă și o resursă genetică 
inestimabilă pentru descoperirea unor gene de rezistență la diferite 

boli și dăunători. Merii tradiționali sunt menținuți din generație în 

generație prin înmulțire vegetativă (altoire), metoda tot mai puțin 
folosită și cunoscută în rândurile tinerilor, datorită existenței pe piață, 

aproape exclusiv, a puieților din soiuri comerciale.  

Cercetătorii de la Centrul de Cercetări Biologice Jibou au identificat 

problema livezilor de meri tradiționali tot mai puțin îngrijite și 
înlocuite cu puieți de meri comerciali. În livezile tradiționale sălăjene 

se găsesc foarte multe soiuri tradiționale de mere care păstrează o 

mare diversitate genetică. În acest sens s-au identificat pomi din 
soiuri distincte de măr tradițional, s-au introdus în colecția CCB 

Jibou pentru a se asigura materialul necesar pentru producerea de 

material săditor, pentru caracterizarea fenotipică, moleculară, 

fiziologică și fizico-chimică a soiurilor. Astfel, vor fi monitorizate 
cât mai multe soiuri din merii tradiționali, în vederea utilizării lor în 

scop științific și în programe de ameliorare. Promovarea 

reintroducerii în cultură a soiurilor tradiționale de pomi va contribui 
astfel și la îmbunătățirea calității mediului. 

 

 

BOTANISTUL ADALBERT CSERNI (1842-1916) 

 

Maria SOPOREAN
1
, Gabriela VLĂSCEANU

1,2
, 

Iuliana CRIȘAN
1,2

 
1
Asociația Cercul Farmaciștilor din București /  

Societatea Română de Istoria Farmaciei 
2
Hofigal Export Import SA 

 

Adalbert Cserni „a pornit în viață ca diletant și a terminat ca 

savant”, apreciere făcută de marele botanist Alexandru Borza, care l-
a avut ca mentor. 



 

~ 26 ~ 

Botanistul Adalbert Cserni a avut o ascensiune uimitoare; a pornit ca 

profesor suplinitor, apoi profesor cu diplomă după susținerea 

examenului de absolvire la Cluj, iar în anul 1882 a susținut teza de 
doctorat la Universitatea din Cluj cu o dizertație intitulată „Idei 

despre schimbările Pământului”. 

Activitatea sa didactică a fost dublată de pasiunea pentru astronomie, 
geologie, studiul faunei și florei, arheologie, numismatică, literatură, 

fotografie. A avut o preocupare constantă pentru realizarea de ierbare 

și insectare. De asemenea, a fost primul custode și apoi director al 

Muzeului din Alba Iulia, care are și o Secție de Științele Naturii.  
Lucrarea sa cea mai reprezentativă este Ierbarul care cuprinde 1119 

planșe și se păstrează și în prezent la Muzeul Unirii din Alba Iulia. 

Dintre acestea vom prezenta câteva planșe cu plante medicinale ce au 
utilizări terapeutice și astăzi. 

Lucrarea noastră dorește să scoată în evidență personalitatea 

savantului Adalbert Cserni prin prisma preocupărilor sale botanice, 

precum și legătura acestei științe cu Farmacia. 

 

 

CL HERBARIUM DIN CLUJ-NAPOCA: 150 DE ANI DE 

DOCUMENTARE A DIVERSITĂȚII PLANTELOR 

 

Mihai PUȘCAȘ
1, 2

 
1 
Grădina Botanică „Al. Borza”, Universitatea  

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România 
2 
Departamentul de Taxonomie și Ecologie,  

Facultatea de Biologie și Geologie,  
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România 

 

Primul obiectiv al Strategiei globale pentru conservarea plantelor 
pentru 2011-2020 este „diversitatea plantelor este bine înțeleasă, 

documentată și recunoscută” (https://www.cbd.int/gspc/ objectives. 

shtml). De fapt, acest lucru se suprapune peste scopul principal al 
herbarelor din întreaga lume, care, de mai bine de 450 de ani, 

tezaurizează toate cunoștințele legate nu numai de plante, ci și de 
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ciuperci sau alge, în cele peste 3000 de herbare din întreaga lume 

(http:// sweetgum.nybg.org/science/ih/). 

Aici prezentăm o scurtă descriere a Herbariumului Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (CL). El este localizat în Grădina 

Botanică Al. Borza, cuprinzând în prezent aproape 700.000 de coli 

de herbar inventariate, în special cormofite, alături de alge, fungi sau 
licheni. Această colecție botanică majoră reprezintă rezultatele a 

peste două secole de explorare și studiu, cele mai vechi înregistrări 

fiind în Colecția J.C.G. Baumgarten (a doua parte a secolului al 

XVIII-lea). Sursele de material vegetal sunt globale, cu o puternică 
reprezentare a întregului teritoriu al României. 

Colecția de plante vasculare crește astăzi în mod activ, datorită 

muncii botaniștilor din România și a schimburilor pe care le avem 
încă cu alte herbare din lume. Herbarul este o sursă importantă de 

date pentru taxonomia plantelor, studii macroecologice sau evaluări 

ale stării de conservare a diverșilor taxoni. Provocările utilizării 

colecțiilor din herbare sunt discutate în contextul noilor tehnici de 
secvențiere a materialului genetic sau a integrării datelor stocate în 

aceste colecții în sisteme digitale de mare complexitate. 

 
 

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ORGANIZĂRII 

STRUCTURALE A PLANTEI FRITILLARIA 

MELEAGROIDES, SPECIE RARĂ NOUĂ ÎN FLORA 

ROMÂNIEI 

 

Anca SÂRBU
1
, Adrian OPREA

2
, Culiţă SÎRBU

3
 

1
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

2
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,  

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” 
3
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură 

 
Caracteristicile structurale ale speciei Fritillaria meleagroides Patrin 

ex Schult & Schult. fil., identificată în România în anul 2015 şi 
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publicată în anul 2017, sunt prezentate în această contribuţie, cu 

scopul de a completa datele existente în literatura de specialitate. 

Fritillaria meleagroides este o specie de pajişti halofile umede, 
evaluată ca taxon ameninţat în cea mai mare parte a arealului său. 

Este prezentă în România prin trei populaţii, identificate în Jud. Iaşi. 

Cercetările histo-anatomice au vizat atât organele vegetative, cât şi 
tepalele. Materialul biologic a provenit de la un număr de trei 

exemplare, recoltate din mediul natural. 

Structura rădăcinii, a tulpinii subterane şi florifere, a frunzei şi a 

tepalei, evidenţiază o serie de aspecte cito-histologice, cu accent pe 
ţesutul mecanic, ţesuturile conducătoare, celulele epidermice 

propriu-zise şi stomate, care pot fi utile, ca informaţii 

complementare, în identificarea şi caracterizarea taxonului. 
 

 

MORFOLOGIA COLEORIZEI LA UNELE SPECII DIN 

FAMILIA POACEAE 

 

Mihaela Ioana GEORGESCU, Vlad Ioan POPA, 

 Daniel Constantin POTOR 
USAMV-București, Facultatea de Horticultură 

 

Coleoriza, structură caracteristică embrionului plantelor din Poaceae, 
poate forma pe suprafața ei, imediat după ieșirea din cariopsă, peri 

unicelulari. Descriși în anul 1922 la Poa pratensis și Phleum 

pratense ca fiind asemănători ca origine și funcții perilor absorbanți, 

au fost observați și la alte specii precum: Brachypodium distachyon, 
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. arundinacea, Lolium 

perenne, L. multiflorum, Paspalum sp., Oryza sativa, Stipa kyrolovii. 

Unii autori consideră că rolul acestor peri este de a absorbi apa până 
în momentul intrării în activitate a rădăcinii embrionare, în timp ce 

alții au arătat că, prin prinderea lor fermă de particulele solului, 

permit vârfului radiculei să pătrundă în sol, chiar în condiții de 
umiditate scăzută. 
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În studiul de față este descrisă morfologia coleorizei în momentul 

germinării cariopselor (diasporelor) de Bromus secalinus, Lolium 

multiflorum și Vulpia myuros, în condiții de laborator. 
 

 

MONITORIZAREA EFECTELOR SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE ASUPRA PAJIȘTILOR DE ALTITUDINE DIN 

CARPAȚII ROMÂNEȘTI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

MEMOIRE 

 
Pavel Dan TURTUREANU

1
, Mihai PUȘCAȘ

1,2
,  

Philippe CHOLER
3
 

1 
Grădina Botanică Al. Borza, Universitatea Babeș-Bolyai 

2 
Departamentul de Taxonomie și Ecologie, Facultatea de Biologie și 

Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai 
3 
Universitatea Grenoble Alpes, LECA, CNRS, Grenoble, Franța 

 
Ecosistemele din munți sunt caracterizate ca fiind vulnerabile la 

efectele schimbărilor ambientale, în special climatice. Comunitățile 

vegetale de la altitudini ridicate sunt foarte potrivite pentru studiul 
efectelor produse de încălzirea climatului datorită complexității 

biologice reduse, dar și ca urmare a dominanței unor factori de 

mediu, precum temperatura, în raport cu cei biotici, ca de exemplu 
competiția. Schimbările climatice au de asemenea și un efect major 

asupra circuitului nutrienților. 

Ecosistemele muntoase au o distribuție biogeografică largă, iar 

efectele schimbărilor globale sunt tot mai evidente. Cu toate acestea, 
regiuni întinse, cum ar fi Carpații, sunt încă insuficient monitorizate. 

Prin urmare, proiectul MEMOIRE propune integrarea diversității 

plantelor vasculare și a parametrilor ecosistemelor în vederea 
înțelegerii mai depline a acestor efecte în cadrul pajiștilor din 

Carpaților Românești, hotspot al biodiversității în Europa.  

Proiectul aflat în implementare se bazează pe experiența acumulată 
în proiectele anterioare, precum ODYSSEE, GLORIA sau 

TeaComposition, pentru a realiza o bază de date complexă, cu 
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informații privind diversitatea plantelor, productivitatea primară, 

proprietățile solului și stoichiometria nutrienților. Toate acestea, în 

raport cu regimul bioclimatic local (temperatura medie estivală, 
intensitatea înghețului, regimul de topire al zăpezii), vor constitui o 

resursă valoroasă pentru studiile viitoare. În vederea lărgirii 

potențialului de studiu la scară regională și temporală (incluzând 
informații din trecut), în cadrul proiectului vor fi incluse și analize de 

teledetecție. 

Proiectul MEMOIRE este în derulare, prima etapă a instalării 

siturilor de monitorizare a fost realizată în 2018, urmând ca primele 
înregistrări locale să fie colectate în 2019. Proiectul va contribui la 

dezvoltarea rețelei ecologice de monitorizare și la modelarea 

răspunsului comunităților vegetale la factorii bioclimatici. 
Mulțumiri: Acest studiu este finanțat prin proiectul MEMOIRE 

(UEFISCDI, cod: PN-III-P1-1.1-PD2016-0925, contract 99 din 

02/05/2018). 

 
 

CONSIDERAŢII PRIVIND PAJIŞTILE DIN ROSCI0044 

CORABIA-TURNU MĂGURELE 
 

Paulina ANASTASIU 

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

 

Situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele este situat în 

sudul României, pe malul stâng al Dunării, aproximativ între 
localităţile Gura Padinii (judeţul Olt) şi Traian (judeţul Teleorman). 

Pe lângă păduri, zăvoaie, habitate acvatice şi palustre, o suprafaţă 

importantă a sitului este ocupată de pajişti. Studiul nostru a vizat 
identificarea acelor suprafeţe de pajişti care pot fi încadrate în 

habitatul 6440 Pajişti / fâneţe aluviale de tip Cnidion dubii din văi, 

cartarea şi evaluarea statutului de conservare a acestora. Au fost 
analizate pajiştile aflate la SE de Corabia, SE de Gârcov, SE şi NE 

de Islaz, V de Turnu Măgurele. Datele obţinute au fost interpretate 
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ţinând cont de recomandările din „Manualul de interpretare a 

habitatelor Natura 2000 din România” (Gafta & Mountford, 2008). 

Astfel, singura pajişte care, pe baza compoziţiei floristice, poate fi 
încadrată în habitatul 6440 este cea situată la SE de Corabia, între 

canalul Siliştioara şi Dunăre. Comunităţile erbacee instalate aici pot 

fi atribuite asociaţiei Agrostetum stoloniferae, una dintre cele mai 
răspândite asociaţii de pajişte din ţara noastră. Specia dominantă şi 

caracteristică este Agrostis stolonifera. Alături de aceasta am notat, 

printre altele, şi: Poa pratensis, Trifolium repens, Trifolium 

fragiferum, Potentilla reptans, Potentilla anserina, Teucrium 
scordium s.l., Ranunculus sardous, Ranunculus repens, Rorippa 

sylvestris subsp. kerneri, Elymus repens, Juncus compressus, 

Centaurium pulchellum ş.a.. O acoperire semnificativă este realizată 
începând cu luna iunie de Cynodon dactylon. Suprafaţa de pajişte 

atribuită habitatului 6440 este de circa 45-50 ha, ceea ce reprezintă 

aproximativ jumătate din suprafaţa menţionată în formularul 

standard Natura 2000. Statutul de conservare al acestui habitat este 
apreciat ca fiind nefavorabil total neadecvat în special din cauza 

procentului ridicat de acoperire cu specii alohtone invazive 

(Xanthium orientale subsp. italicum, Ambrosia artemisiifolia, 
Amorpha fruticosa, Elaeagnus angustifolia) şi specii autohtone 

colonizatoare (Glycyrrhiza echinata), ambele categorii de plante 

fiind favorizate de păşunatul intensiv din zonă.  
Mulţumiri: Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Planificarea 

managementului conservării biodiversității în două situri Natura 

2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia 

Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național 
B10. Ostrovul Mare”, Cod 102491, proiect cofinanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, beneficiar Asociaţia Echilibru. 
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CERCETĂRI FLORISTICE ȘI DE VEGETAȚIE ÎN ARIA 

PROTEJATĂ NATURA 2000 PRUNIȘOR, JUD. MEHEDINȚI 

(ROMANIA) 
 

Daniel RĂDUȚOIU
1
 , Ion STAN

1,2
 

1
Facultatea de Horticultură,

 
Universitatea din Craiova 

2
Grădina Botanică „Al. Buia” 

 

Ariile protejate sunt de obicei zone foarte complexe, ce au nevoie de 

sisteme de management complexe, care să le permită să 
îndeplinească funcţii multiple. 

Aria naturală Natura 2000 Prunișor este un sit de importanță 

comunitară, situat în partea centrală a județului Mehedinți. Are o 
suprafață de 1900,40 ha și aparține în totalitate regiunii biogeografice 

continentale. 

În formularul standard al acestei arii sunt menționate trei tipuri de 

habitate prezente în sit: 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum și 91M0 

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun și trei specii prevăzute la 

articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II 
la Directiva 92/43/CEE (Triturus dobrogicus, Lucanus cervus și 

Testudo hermanni). 

Din suprafața totală a sitului un procent de circa 60% (59,46%) este 
ocupat de păduri de foioase, iar 11,34% de pajiști. Diferența până la 

100% revine terenurilor arabile (18,15%), livezilor și viilor (7,99%) 

și pădurilor de tranziție (3,06%). 

În urma cercetărilor efectuate, în această arie a fost identificată o 
bogăție floristică mare, cu numeroși taxoni rari în flora spontană a 

României [Acanthus balcanicus Heywood et I. Richardson, 

Medicago arabica (L.) Huds., Lathyrus sphaericus Retz., etc.] sau 
ocrotiți ca monumente ale naturii (Ruscus hypoglossum L.). De 

asemenea, se remarcă ponderea ridicată a elementelor sudice 

(submediteraneene, panonice, balcanice): Fagus sylvatica L. subsp. 
moesiaca (Maly) Hjelmquist, Lychnis coronaria (L.) Desr., 

Euphorbia epithymoides L., Fraxinus ornus L., Digitalis ferruginea 
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L., Crataegus pentagyna Waldst. et Kit., Cornus mas L., Allium 

ursinum L. subsp. ucrainicum Kleopow & Oksner, Asparagus 

tenuifolius Lam., Asperula taurina L. subsp. leucanthera (G. Beck) 
Hayek, Cynosurus echinatus L., Cruciata pedemontana (Bellardi) 

Ehrend., Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., Lathyrus 

sphaericus Retz., Helleborus odorus Waldst. & Kit., Primula acaulis 
(L.) L., Tamus communis L., Tilia tomentosa Moench, Sclerochloa 

dura (L.) P. Beauv., etc. și a habitatelor cu valoare conservativă mare 

(ex. R4133 Păduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu 

Helleborus odorus). Atât elementele sudice întâlnite în arie, cât și 
cele rare și habitatele cu valoare conservativă mare, au o bună 

reprezentare în situl studiat. 

De aceea, considerăm că pentru păstrarea biodiversității în această 
arie este nevoie de protejarea suprafețelor unde au fost identificate 

speciile și habitatele valoroase. Un motiv în plus îl reprezintă și 

situarea ariei în apropierea unor localități (ex. Fața Cremenii, 

Prunișor, Cervenița, etc). 
 

 

NOI OBSERVAŢII PRIVIND FLORA ŞI HABITATELE 

REZERVAŢIEI NATURALE MUCHIILE CERNEI-IAILA, 

JUDEŢUL TULCEA 

 
Mihai PETRESCU 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea 

 

În afară de inventarierile anterioare, în 2017-2018, în rezervaţia 
Muchiile Cernei-Iaila, au fost identificate trei habitate de prioritare 

de interes comunitar şi o asociaţie vegetală neîncadrată în 

Clasificarea Habitatelor Palearctice. Dintre cele 10 asociaţii 
observate, cele mai multe sunt periclitate (patru cenotaxoni), urmate 

de sintaxoni rari (doi cenotaxoni), vulnerabili sau frecvenţi (un 

cenotaxon). Gradul de ruderalizare este scăzut pentru majoritatea 
asociaţiilor. Excepţie fac cenotaxonii mediu perturbaţi (Agropyro-

Thymetum zygioidi, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis, 
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Agropyro cristati-Krascheninnikovietum ceratoidis), sau cei cu un 

nivel ridicat de ruderalizare (Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae). 

Cea mai bogată în specii ameninţate este considerată asociaţia 
Agropyro-Thymetum zygioidi (şapte specii), urmată de Medicagini 

minimae-Festucetum valesiacae (cinci specii), Botriochloetum 

ischaemi (trei specii), Agropyro cristati-Krascheninnikovietum 
ceratoidis şi Galio dasypodi-Quercetum pubescentis (două specii), 

respectiv Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli (o specie). Cele 

mai multe specii sunt periclitate local, cel puţin la nivelul respectivei 

asociaţii. O surpriză a reprezentat-o identificarea speciei ameninţate 
foarte rare Krasheninnikovia ceratoides, considerată un relict al 

„stepei reci a mamuţilor”, această rezervaţie fiind o nouă staţiune. 

Anterior specia a fost citată în 1898 din Dobrogea de Brândză, de la 
Satu Nou-Mircea Vodă, judeţul Constanţa, unde nu a fost regăsită de 

autor în 2018. 

 

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL FITOCENOLOGIC AL 

PAJIŞTILOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI 

(JUD. MUREȘ) 

 

Mihaela SĂMĂRGHIŢAN
1
, Mariana HIRIŢIU

2
 

1
Muzeul Judeţean Mureş, 

Secţia de Ştiinţele Naturii, Tîrgu Mureş 
2
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie Tîrgu Mureş, Grădina Botanică 

 
Obiectivul principal al acestui studiu este descrierea asociațiilor de 

plante identificate în Câmpia Transilvaniei și semnalarea prezenței 

unor specii rare, vulnerabile sau amenințate. Prin aceasta, lucrarea 
reprezintă o contribuție la o mai bună înțelegere a diversității florei și 

vegetației acestei zone. 

Teritoriul luat în studiu se află în zona de „câmpie” a județului Mureș 
și este reprezentat de împrejurimile localităţilor Oroiu şi Petea din 

comuna Band. Au fost studiate pajişti care ocupă versanţi cu 
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expoziţii S, SE, SV şi V, precum şi suprafeţele plane situate pe 

platourile din partea superioară a dealurilor.  

În urma cercetărilor pe teren efectuate în perioada 2012-2018 au fost 
identificate fitocenoze care aparțin la şase asociații vegetale încadrate 

în clasele Festuco-Brometea (Rhinantho rumelici-Brometum erecti 

(Resmeriță et Spârchez 1984) Sanda et Popescu 1999, Stipetum 
pulcherrimae Soó 1942, Botriochloetum ischaemi I.Pop 1977, 

Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati (Soó1927) Schneider-

Binder 1971, Festuco rupicolae-Danthonietum alpinae Csürös et all. 

1961) şi Molinio-Arrhenatheretea (Trisetetum flavescentis (Schröter) 
Brockmann 1907). 

Pentru fiecare unitate sintaxonomică se menționează, componența 

floristică, structura biologică, pe baza spectrelor de bioforme, 
structura fitogeografică, prezentată pe baza spectrelor elementelor 

floristice și comportamentul ecologic, reflectat prin raportul indicilor 

ecologici (L,U,T,R,N,S) reprezentați grafic. De asemenea, a fost 

redată grafic și distribuția speciilor diploide și poliploide.  
Importanţa botanică a acestor pajişti este dată şi de prezenţa unor 

taxoni aflaţi în diverse grade de ameninţare, menţionaţi în listele roşii 

naţionale şi internaţionale: Adonis vernalis, Crambe tataria, 
Dictamnus albus, Echium maculatum, Orchis morio, Orchis 

coriophora, Salvia nutans. 

 
 

STAREA ACTUALĂ A UNOR POPULAȚII DE PLANTE DE 

IMPORTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ DEOSEBITĂ DIN SITUL 

NATURA 2000 ROSCI0111 MESTECĂNIȘUL DE LA RECI 
 

Roxana NICOARĂ, Marilena ONETE, 

 Florian BODESCU  
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

Mestecănișul de la Reci este considerat un relict al epocii preboreale, 
numeroșii factori ce au contribuit la modelarea vegeției ducând în 

timp la crearea unui complex unic de habitate. Dintre acestea, 
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pajiștile xerice pe dune de nisip și vegeția palustră, de turbărie, de 

rogozuri înalte și de păduri aluviale de Alnus glutinosa reprezintă 

încă o oază pentru unele speciile rare și/sau de importanța 
națională/comunitară cum sunt: Lysimachia thyrsiflora, Comarum 

palustre, Menyanthes trifoliata, Pulsatilla patens, Utricularia 

vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, Fritillaria meleagris. Starea actuală 
a populațiilor acestor specii a fost analizată în vederea inventarierii, 

cartării și evaluarii stării de conservare.  

 

 

PULSATILLA VULGARIS SUBSP. GRANDIS – STAREA DE 

CONSERVARE A POPULAȚIEI DIN SUD – VESTUL 

ROMÂNIEI 
 

Sretco MILANOVICI 

Muzeul Național al Banatului,  

Secția de Științele Naturii, Timișoara 
 

Pulsatilla vulgaris subsp. grandis, în Vestul României, poate fi 

considerată o specie foarte rară.  Conform Cărți roșii a plantelor 
vasculare din România (Dihoru & Negrean, 2009), este considerată 

critic periclitată (CR) în România, cu populații puține și număr mic 

de exemplare. Această specie rară este inclusă în Anexa I al 
Directivei Habitate și în Lista I a Convenţiei privind conservarea 

vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale în Europa (Convenția de la 

Berna), iar după Uniunea internațională pentru conservarea naturii 

(IUCN) este considerată vulnerabilă. După ani de căutare, la 
începutul  luni martie a anului 2016, am confirmat prezența speciei în 

zona Gura Văii – Dudașul Schelei (Parcul Natural Porțile de Fier, 

județul Mehedinți), respectiv, zona în care specia a fost indicată de 
Nicolae Roman (1974), cu mențiunea autorului că este rară. Din 

cercetările multianuale ale zonei menționate, am constatat existenţa a 

două subpopulații cu un număr foarte mic de exemplare. De 
asemenea, au fost constatate amenințările care pot influența existența 

acestei specii, precum și propunerea unor măsuri de conservare. 
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DRABA DORNERI HEUFF., STAREA ACTUALĂ ȘI 

PERSPECTIVE PENTRU VIITOR A POPULAȚIEI, ÎN 

MUNȚII RETEZAT 

 

Roxana NICOARĂ, Simona MIHĂILESCU, 

 Florian BODESCU 
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

Printre numeroasele specii endemice prezente în Munții Retezat, 

Draba dorneri ocupă un loc aparte, aceasta fiind prima specie 
endemică semnalată pentru Retezat, primul parc național din 

România. Piciorul Colțului, locus classicus, o cunună de stânci 

situată la limita superioară a pădurii de molid, adăpoșteste mica 
populație a speciei pericliate. În ciuda reputației ce o poartă, puține 

studii au avut-o ca subiect, de aceea informații referitoare la mărimea 

populației sau a preferințelor de habitat lipsesc. În acest sens, 

caracteristicile habitatului au fost înregistrare alături de compoziția 
specifică a vegetației. Cu scopul de a evalua mărimea și structura 

populației, s-a determinat densitatea populaţiei și densitatea tufelor. 

De asemenea, trăsăturile vegetative și reproductive ale speciei au fost 
înregistrate. Cunoscând aceste particularități, strategiile de 

conservare pot fi adaptate specific, în cazul unor presiuni sau 

amenințări asupra speciei. 
 

 

DATE NOI DESPRE PREZENȚA SPECIEI SEDUM RUBENS 

L. ÎN OLTENIA 

 

Ioana SIMION
1
, Ion PĂTRUȚOIU

2
 

1
Grădina Botanică „Al. Buia”, Universitatea din Craiova 

2
S.C. EXPLO 06 S.R.L. Craiova 

 

Articolul aduce noi date de corologie pentru Sedum rubens, specie 
anuală, rară în flora României, și anume prezența plantei în provincia 

istorico-geografică Oltenia, în județul Olt. Până în prezent specia a 
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fost indicată din Oltenia doar din județul Mehedinți, iar din țară 

numai din județele Alba, Caraș-Severin și Neamț: Munții Bistriței pe 

Mt. Măgura Bistricioarei. Articolul aduce date noi și despre 
diseminare, ecologia și cenologia plantei. 

Conform literaturii de specialitate, specia S. rubens este citată din 

asociația vegetală: Sedo rubentis-Petrorhagietum saxifragae Roman 
1974. 

Pe teritoriul localităților Mamura și Colibași, situate pe malul drept 

al Oltului, ambele aparținând comunei Strejești, județul Olt, se 

întinde acumularea Arcești. Protejarea terenurilor învecinate lacului 
de acumulare Arcești este realizată prin diguri de beton, care sunt 

construite pe toată lungimea lacului de acumulare, iar pe teritoriul 

comunei Strejești se află digul mal drept și canalul Oporelu aferent 
acumulării Arcești. În partea sud-vestică a barajului Strejești și pe 

digul barajului - în aval cu cca 2500 m și pe cca 1000 m distanță am 

identificat, în data de 05.07.2018, specia S. rubens. 

În zona Barajului Strejești, în partea sudică a DJ546G (peste Barajul 
Strejești), între digul și contracanalul mal drept al acumulării Arcești, 

specia S. rubens a fost identificată pe marginile drumurilor și într-o 

zonă perturbată, intens pășunată, în cenoze ale asociației Tribulo-
Tragetum Soó et Timár in Timár 1954.  

Pe taluzul vestic, îndiguit, al acumulării Arcești, în aval de baraj, 

specia a fost identificată în cenoze ale asociației Sedo sexangulari-
Syntrichietum calcicolae Mihai et al.1973. Această porțiune de cca 

1000 m lungime a taluzului este populată de un număr impresionant 

de cormorani mari (Phalacrocorax carbo). Cum această specie de 

păsări este comună pe Dunăre și noi am surprins un cârd numeros 
luându-și zborul din zona în care am identificat planta, presupunem 

că S. rubens a fost adus din Defileul Dunării (citat de literatura de 

specialitate) de către aceste păsări. Prezența repetată a păsărilor, 
dejecțiile și stratul superficial de nisip au dus la formarea pe taluz a 

unui sol scheletic ce a favorizat germinarea semințelor plantelor și 

instalarea fitocenozelor asociației.  
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WATER CHESTNUT – THREATENED OR INVASIVE 

SPECIES IN THE WATER OF DANUBE RIVER AND 

DELTA? 
 

Simona MIHĂILESCU 

Institute of Biology Bucharest of Romanian Academy 

 

In Europe the species is declining, however, the causes of the decline 

are not clear although they are usually attributed to loss and 

degradation of habitats. In Asia and Africa there seem to be no 
significant threats to the species although wetland loss and 

degradation are likely to become significant there too. 

IUCN Red List Category & Criteria: Least Concern. The species is 
widespread and although it is declining in Europe it is widespread 

across Asia and Africa and is not thought to be in risk of extinction 

on a global level. The species has a wide distribution through 

Europe, Africa and Asia. The species is included in some regional 
and national red lists in Europe but no global conservation actions 

are required. In Lithuania, it is regionally considered as “Extinct” 

species (A.K. Gupta & H.J. Beentje, 2017). 
In 1994, Oltean M. et al. mentioned Trapa natans as „Vulnerable” 

species in the Red List of higher plants from Romania. 

Not all alien species cause trouble in their new environment. They 
often have difficulties growing and reproducing. We have 

information about status of Trapa natans as alien species in Europe 

only for the Belgium, but not on the Danube River. 

Trapa natans is a fierce competitor in shallow waters with soft, 
muddy bottoms. Uncontrolled, it creates nearly impenetrable mats 

across wide areas of water. In Vermont, USA, many previously 

fished bays of southern Lake Champlain are now inaccessible, and 
floating mats of T. natans can create a hazard for boaters. It is also a 

human nuisance because mature T. natans nuts drift to shore where 

their sharp spines may hurt bare feet (Haber, 1999).  
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Three distinct types of measures are envisaged, which follow an 

internationally agreed hierarchical approach to combating Invasive 

Alien Species. 
The data available about Water caltrop are not sufficient for 

designated this species as threatened plant species. Also, the missing 

data can not conduct to an adequate monitoring and management 
plans for the control of the potential invasive phenomena on the 

Danube River.  

The children can contribute with their observations at international 

program to monitor the distribution and impact of these species is 
required, together with the development of a rapid response and 

information network of the countries in the region of Danube River.  

 
 

DISTRIBUȚIA POTENȚIALĂ A SPECIEI VERBESINA 

ENCELIOIDES ÎN ROMÂNIA 

 
Daniyar MEMEDEMIN

1,3
, Marius SKOLKA

1
, 

Ciprian SAMOILĂ
1,3

, Paulina ANASTASIU
2 

¹Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe ale 
Naturii și Științe Agricole 

²Universitatea din București, Facultatea de Biologie &  

Grădina Botanică „D. Brandza”  
3
Asociația Chelonia Romania 

 

În prezent, la nivel național se acordă un interes deosebit speciilor 

străine, interes manifestat cu precădere asupra speciilor străine cu 
potențial invaziv. Prevenirea introducerii acestor specii este 

preferabilă intervenției sau controlului post-invazie. Provocarea este 

de a identifica în prealabil speciile străine cu potențial invaziv pentru 
a evita răspândirea acestora, precum și zonele expuse unor astfel de 

riscuri. Deoarece invaziile biologice au un caracter dinamic, 

dezvoltarea de modele care identifică zonele de risc și prezic 
extinderea și identificarea coridoarelor de migrație este extrem de 

utilă în elaborarea politicilor de control și gestionare a speciilor 
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invazive. Verbesina encelioides, o specie cu origine nord-americană, 

a fost recent raportată în flora României. Naturalizarea și 

expansiunea rapidă a acestei specii ne-au determinat să cercetăm 
potențialul său invaziv prin modelarea distribuției potențiale la nivel 

național utilizând algoritmul MaxEnt, variabilele bioclimatice și 

modul de utilizare al terenurilor. Studiul realizat este util în 
investigarea modului în care expansiunea acestei specii poate fi 

afectată de schimbările climatice și rezultatele pot contribui la 

identificarea zonelor expuse invaziei, fiind de un real ajutor în 

limitarea răspândirii acestei specii. 

 

 

 

NOI ÎNREGISTRĂRI ÎN FLORA ADVENTIVĂ A 

ROMÂNIEI: EUPHORBIA SERPENS ȘI E. GLYPTOSPERMA 
 

Culiţă SÎRBU, Irina ȘUȘNEA (TONE) 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad", Iaşi, Facultatea de Agricultură,  
 
Cercetările recente de teren și revizuirea unor materiale de herbar ne-

au condus la identificarea a două specii de Euphorbia (subgenul 

Chamaesyce), pe care le raportăm pentru prima oară în flora 
adventivă a României: Euphorbia serpens Kunth și E. glyptosperma 

Engelm. Prima a fost colectată în orașul Iași, nord-estul României, în 

septembrie 2018. Cea de-a doua a fost colectată, în perioada 2005-

2018, în câteva localități din bazinul inferior al râului Siret (județul 
Galați), precum și în nord-estul României, lângă localitatea Ciurea 

(județul Iași), dar anterior a fost eronat identificată ca „Euphorbia 

chamaesyce L.”. 
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EVALUAREA MICROBIOTEI NORMALE ȘI A 

CARACTERISTICILOR SOLULUI ASOCIATE UNOR 

PLANTE RARE DIN HABITATE NATURALE DIN 

ROMANIA 
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2
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3
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Petrochimie-ICECHIM, București 

 
Plantele nu cresc axenic în natură, ci găzduiesc o comunitate diversă 

de microorganisme, denumită generic microbiota, care colonizează 

nișe diferite, atât în interiorul, cât și în exteriorul țesuturilor, în 

endosferă și respectiv în ectosferă. Aceste microorganisme sunt 
implicate în procesele fiziologice majore, cum ar fi nutriția plantelor 

și rezistența plantelor la factorii de stres biotic și abiotic. Scopul 

lucrării a fost reprezentat de evaluarea microbiotei normale și a 
caracteristicilor solului asociate unor plante rare din habitate naturale 

din România, studiul fiind orientat spre câteva specii de plante rare 

din habitatele naturale cu localizare în sudul Dobrogei: Adonis 
vernalis, Opopanax chironium, Asphodeline lutea, Paeonia 

tenuifolia (Rezervația naturală Hagieni, Constanța), Potentilla emilii-

popii (Şipote, Constanța). Pentru a analiza microbiotei asociate 

rizosferei, au fost prelevate probe de sol şi procesate pentru izolarea 
și identificarea biochimică a speciilor microbiene cultivabile. 

Proprietățile fizico-chimice ale probelor de rizosferă au fost 

investigate utilizând tehnici moderne (Spectrometria de emisie 
atomică cu plasmă inductivă cuplată (ICP-AES)), pentru a determina 

disponibilitatea metalelor în rizosferă și valorile pH-ului. 

Rezultatele au evidentiat faptul ca microbiota cultivabilă a acestor 
comunități este compusă din relativ puține filumuri bacteriene, 

inclusiv Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes și Proteobacteria, 
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cu variații în funcție de speciile de plante și caracteristicile solului. 

Analiza compoziţiei metalice a probelor de sol folosind ICP-AES şi 

EDXRF a arătat că toate probele conţin cantităţi mari de Ca
2+

, K, 
Mg, Al, Fe. Eşantionul 5 a indicat cea mai mare valoare procentuală 

de Ca şi Mg şi procentul cel mai mic de K şi Al, iar eşantionul 2 a 

arătat cel mai mare procent de Fe şi K.  
 

 

MODELAREA NIȘEI DE REGENERARE A ARBORILOR DE 

CĂTRE FITOPATOGENI 

 

Ecaterina FODOR 

Universitatea din Oradea, Facultatea de  
Protecția Mediului, Departamentul de Silvicultură. 

 

Nișa de regenerare a arborilor este definită prin totalitatea cerințelor 

stadiilor tinere față de factorii de mediu, precum și prin influențele 
exercitate de interacțiunile intra- și interspecifice asupra demografiei 

semințișului și arborilor tineri. Numărul de arbori adulți ce rezultă 

dintr-o cohortă inițială de semințiș este redus datorită controlului 
exercitat în special de factorii dependenți de densitate, între care sunt 

incluși și fitopatogenii. La presiunea consumatorilor se adaugă 

competiția intraspecifică, astfel încât densitatea și repartiția spațială a 
arborilor este in permanență ajustată. Strategia în condiții naturale 

este de a asigura o mărime a populației de arbori în contextul 

comunității de plante relativ constantă. Ipoteza Janzen-Connell 

conferă patogenilor un rol determinant în reglarea numerică a 
populațiilor de arbori în stadiul de semințiș: cu cât distanța față de 

arbori parentali este mai mare, cu atât șansa de supraviețuire este mai 

mare datorită eliminării riscului de contaminare cu patogenii din 
microbiomul parental, în special cei de rădăcină și cei care produc 

ofilire. Condițiile de cultivare a puieților în pepiniere sunt drastic 

diferite de cele din ecosistemele naturale dat fiind presiunea 
economică care dictează o producție de puieți cât mai mare, deci o 

rată de supraviețuire artificial de mare. Patogenii care au un rol 
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modelator important în special în promovarea biodiversității în 

ecosistemele forestiere sunt considerați factori majori de risc. 

Compararea sistemelor artificiale de producere a puieților cu 
semințișul regenerat natural scoate în evidență vulnerabilitățile din 

sistemele artificiale de cultivare. Pe de altă parte, nevoia stringentă 

de reîmpădurire a unor teritorii vaste la nivelul planetei aduce în prin 
plan necesitatea optimizării metodelor folosite în momentul de față. 

Considerarea unor modele naturale de regenerare ca alternative de 

lungă durată ar schimba fundamental cadrul paradigmatic al 

regenerării și reabilitării ecosistemelor forestiere. 
 

 

STUDIUL COMPUȘILOR FENOLICI ŞI A ACTIVITĂȚII 

PREBIOTICE A UNOR EXTRACTE DE POLEN DE ALBINE 
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Produsele apicole au fost utilizate pentru tratarea sau vindecarea 

diferitelor afecţiuni încă din cele mai vechi timpuri. Studiul efectelor 
benefice ale acestora asupra sănătăţii umane, cu metodele specifice 

cercetării contemporane, este absolut necesar pentru stabilirea 

fundamentelor ştiinţifice și pentru valorificarea datelor furnizate de 
medicina tradițională. 

Polenul de albine este rezultatul aglutinǎrii polenului florilor, realizat 

de cǎtre albinele muncitoare, cu nectar şi/ sau miere şi cu substanţe 
salivare, ce este transportat, procesat şi depozitat de albine în celulele 

fagurilor, sub formǎ de pǎsturǎ. Pentru a fi utilizat în scop terapeutic, 
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polenul va fi recoltat de apicultor la urdinişul stupului şi conservat ca 

polen crud la -18°C (pentru a nu-şi pierde proprietǎţile biologice 

specifice) sau ca polen uscat la temperatura camerei. În prezent nu 
există standarde sau reglementări la nivelul Uniunii Europene sau 

norme impuse de alte organisme internaționale referitoare la 

calitatea, proprietǎţile fizico-chimice şi încărcătura microbiană a 
acestui produs. 

Probele au fost achiziţionate de la apicultori din diferite zone ale țării 

în primăvara anului 2017 și conțin polen de la specii, precum: 

Cornus mas, Corylus avellana, Armeniaca vulgaris, Prunus 
cerasifera, Salix spp., Colchicum autumnale, Taraxacum officinale, 

Viola odorata, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Robinia 

pseudoacacia, Rosa centifolia, Acer campestre etc.), ce au fost 

păstrate în recipiente închise etanș la rece (-45C), ferite de radiațiile 

solare. 
În cadrul acestui studiu s-a realizat obținerea și caracterizarea 

extractelor alcoolice de polen, urmată de evaluarea activității 

biologice. Caracterizarea a constat în determinarea conținutului de 
fenoli totali, flavonoide și a capacității antioxidante totale. Evaluarea 

activității biologice a vizat studiul activității antimicrobiene pe 

diferite tipuri de tulpini (bacterii Gram-pozitive: Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus aureus ATCC 25422; bacterii Gram-

negative: Enterobacter cloacae, Escherichia coli ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 25785, Salmonella spp.; levuri: 

Candida albicans ATCC 1688, Candida famata, Candida glabrata, 
Candida guillermondii, Candida krusei, Candida lusitaniae) și a 

efectului prebiotic al extractelor de polen crud asupra capacității de 

aderență a unor tulpini microbiene cu potențial probiotic 
(Lactobacillus rhamnosus MF9 și Enterococcus faecalis 2M17). 
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CARACTERIZAREA POTENŢIALULUI BIOTEHNOLOGIC 

AL CULTURII DE CALUS LA CĂPŞUN 

 
Alexandra Gabriela CIOCAN, Monica MITOI, 

Carmen MAXIMILIAN, Irina HOLOBIUC, 

Florenţa HELEPCIUC, Gina COGĂLNICEANU
 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române  

 

Genul Fragaria (fam. Rosaceae) cuprinde aproximativ cincizeci de 

specii răspândite aproape în exclusivitate în emisfera nordică. 
Căpşunul cultivat, Fragaria × ananassa Duch. este octoploid şi este 

hibridul spontan dintre două specii octoploide originare din America, 

Fragaria chiloensis Duch. şi Fragaria virginiana L. Cultura de calus 
se referă la proliferarea dezorganizată a celulelor provenite din 

ţesuturile inoculului. Calusul format în cultura in vitro prezintă 

anumite similarităţi cu cel produs în urma leziunilor produse in 

planta (wounding callus), dar nu corespunde nici unui ţesut normal 
din planta întreagă.  

Celulele acestui tip de sistem in vitro sunt nespecializate, având activ 

programul de diviziune celulară (meristematic cell like), dar putând 
exprima şi căi ale metabolismului secundar, care de regulă sunt 

active în ţesuturi specializate. Metaboliţii secundari din cultura de 

calus sunt biodisponibili şi biocompatibili cu celulele umane, 
prezentând similarităţi structurale şi funcţionale cu hormoni, 

neurotransmiţători, pigmenţi, poliamine, acizi graşi. 

Scopul cercetărilor noastre este reprezentat de optimizarea culturii de 

calus la căpşun în vederea valorificării metaboliţilor secundari de 
interes farmaceutic, cosmetic şi alimentar, cum ar fi: polifenoli, 

flavonoizi, pigmenţi antocianici, acidul elagic şi derivaţii, acidul 

clorogenic, epoxizi, compuşi cu sulf, etc. 
Liniile celulare de calus selectate au fost caracterizate citologic şi 

ultrastructural, biochimic (conţinut de polifenoli, flavonoizi, 

pigmenţi antocianici, activitate antioxidantă)  şi biotehnologic (masă 
umedă/masă uscată, potenţial proliferativ, dinamică de creştere, 

viabilitate). 
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ANALIZE IN VITRO PRIVIND EFECTUL 

ANTIPROLIFERATIV ȘI ANTIINFLAMATOR AL 

TINCTURII-MAMĂ OBȚINUTE DIN FILIPENDULA 

ULMARIA 
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Printre numărul mare de plante medicinale și aromatice studiate 

pentru implicațiile lor terapeutice se află și Filipendula ulmaria, 

cunoscută grație proprietăților sale biologice și farmacologice care 
sunt atribuite compușilor din compoziția chimică a plantei. 

Substanțele fitochimice evidențiate în părțile componente ale plantei, 

printre care acidul salicilic, flavonoide, taninuri, acid ascorbic sunt 
elemente de bază ce contribuie la activitatea antiinflamatoare, 

antioxidantă, antibacteriană și activitatea imunomodulatoare de care 

dă dovadă specia aferentă. 
Scopul principal al studiului constă în evaluarea in vitro a efectelor 

antiproliferative și antiinflamatoare ale tincturii-mamă obținută din 

Filipendula ulmaria asupra liniei celulare de adenocarcinom 

colorectal Caco-2. S-a urmărit parcurgerea unui număr considerabil 
de obiective, printre care evaluarea viabilității celulare care s-a 

realizat prin intermediul testului de viabilitate MTT, caracterizarea 

tincturii în ceea ce privește efectul antioxindant, efect evidențiat cu 
ajutorul testelor specifice precum 2,2 difenil-1-picrilhidrazil ce 

constă în captarea radicalului DPPH pentru marcarea efectului 

antioxidant sau metoda ORAC cunoscută în absorbția radicalilor 
liberi centrați pe oxigen. Acțiunea antiinflamatoare a fost testată la 



 

~ 48 ~ 

nivelul liniei celulare intestinale atât în prezența, cât și în absența 

agentului oxidant prin dozarea activității ciclooxigenazei (COX-2). 

Rezultatele acestui studiu au arătat că tinctura obținută din 
Filipendula ulmaria manifestă capacitate antioxidantă evidențiind 

valori ridicate de 82,68% și 5017,2 µmoli trolox/g la 100 mL de 

tinctură. Totodată, în urma testului MTT, s-a putut demonstra că 
extractul nu a prezentat efecte citotoxice la nivelul celulelor 

intestinale Caco-2, astfel că tinctura poate fi folosită în continuare 

pentru testele biochimice în vederea selectării ulterioare pentru 

studiile in vivo.  
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CARACTERIZAREA GENETICĂ A UNOR TULPINI 

NOSOCOMIALE ŞI COMUNITARE DE ACINETOBACTER 

BAUMANNII BLAOXA-23/ BLAOXA-24 REZISTENTE LA 

CARBAPENEME CIRCULANTE ÎN ROMÂNIA 
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Introducere: Carbapenemazele din clasa D (CHLD) sunt cele mai 
comune β-lactamaze dobândite ce determină rezistență la 

carbapeneme la tulpinile nosocomiale şi comunitare de 

Acinetobacter baumannii. Materiale și metode: 33 de tulpini de A. 
baumannii producătoare de β-lactamaze provenind de la secții ATI 

din două mari spitale din București (Fundeni şi M. Curie) şi 

Laboratorul Central de Referință Synevo-Medicover au fost izolate și 
caracterizate cu ajutorul unor sisteme comerciale. Rezistența la 

carbapeneme a fost investigată prin teste fenotipice standardizate şi 

teste genotipice (PCR și secvențiere). Studiul contextului genetic al 

genelor de rezistență a fost investigat prin PCR mapping și 
secvențiere. Analiza clonală a fost efectuată prin metodele de 

electroforeză pe gel în camp pulsator (PFGE -ApaI) și MultiLocus 

Sequence Typing (MLST).  
Rezultate: Majoritatea tulpinilor (96.96%) au fost rezistente la 

carbapeneme (imipenem, meropenem) şi quinolone (ciprofloxacin). 

Niveluri ridicate de rezistență au fost identificate la cefepim 
(93.93%), trimethoprim-sulfamethoxazol, gentamicină şi cefoxitin 

(90.90%) şi levofloxacin (87.87%). 63.63% din tulpini au fost 
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pozitive pentru gena blaOXA-51-like, 66.66% au prezentat CHLD blaOXA-

24 şi 33.33% CHLD blaOXA-23. 45.45% au prezentat secvența de 

inserție ISAba1, si 10 (30.30%) au prezentat ISAba1 în regiunea din 
amonte față de gena blaOXA-23. Izolatele aparținând la nouă pulsotipuri 

au fost asociate clonelor  epidemice ST2 (n=12), ST312 (n=3), 

ST492 (n=5), ST636 (n=10) şi ST642 (n=1).  
Concluzii: Studiul de față reprezintă prima caracterizare a contextului 

genetic și relațiilor de clonalitate a unor tulpini nosocomiale şi 

comunitare de  A. baumannii blaOXA-23 şi blaOXA24 pozitive, izolate din 

trei unități clinice din Bucureşti, care primesc pacienți provenind din 
toată țara, ceea ce conferă studiului efectuat semnificație epidemiologică. 

Mulțumiri: Desfășurarea studiilor a fost posibilă datorită sprijinului 

financiar din cadrul Grantului pentru Tineri Cercetători din 

cadrul Universității din Bucuresti nr. 27/2017 (28542) – ICUB, și 

Proiectului de cercetare PN-III-P1.1-PD-2016-1798 finanțat de 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). 
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Introducere: Obiectele de patrimoniu cultural tangibil sunt structuri 

simple sau complexe, având la bază materiale organice sau 
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anorganice. În timp, acestea devin suport pentru dezvoltarea 

microorganismelor, suferind deteriorări datorită proceselor 

metabolice sau acțiunii fizice ale acestora. Scopul studiului a fost 
izolarea, identificarea și caracterizarea fungilor implicați în procesul 

de biodegradare a unor obiecte de patrimoniu din lemn din 

municipiul Bucureşti şi judetele Arad şi Hunedoara.  
Materiale și metode: În luna iulie 2018 s-au prelevat probe de la 

monumente istorice de clasa A (mun. Bucureşti: bis. Sf. Ierarh 

Nicolae; jud Arad: Troaş -bis. Sf. Trei Ierarhi, Bârzava-bis. 

Întâmpinarea Domnului, Julița- bis. de Lemn; jud. Hunedoara: Lunca 
Moților-Adormirea Maicii Domnului). Probele prelevate au fost 

inoculate pe medii de cultură specifice (Potato Dextrose Agar si Rose 

Bengal) şi identificate prin metode clasice (analiza 
macro/microscopică) şi automatizate (MALDI-TOF).  

Rezultate: Identificarea la nivel de gen a concluzionat: de pe 

suprafeţele bisericii de lemn din incinta Muzeului Ţăranului Român, 

Bucureşti din totalul de 54 de tulpini izolate, s-a constatat prevalența 
genului Fusarium (50%), Rhizopus (9,37%), Penicillium (6,25%), 

Aspergillus, Alternaria. De la monumentele din județele Arad şi 

Hunedoara s-au izolat 117 tulpini, prevalența cea mai mare având-o 
genul Penicillium (56.41%), urmat de Fusarium (19,65%); 

Aspergillus (11,11%); Trichoderma, Alternaria, Botrytis. 

Tulpinile izolate de la monumentul din Bucureşti au fost caracterizate 
prin sistemul automatizat MALDI-TOF, concluzionându-se prezența 

speciilor de ascomicete: Alternaria alternata, A. clavatus, A. niger, A. 

montevidensis, A. flavus, Trichoderma longibrachiatum, T. orientale, 

Rhizopus oryzae, R. sexualis, Penicillium crysogenum, P. digitatum, P. 
italicum, P. verrucosum, P. brevicompactum, Curvularia palescens, 

Arthridium phaeospermum, la care se adaugă bazidiomiceta 

Schyzophyllum commune. 
Concluzii: Identificarea prealabilă a colonizatorilor reprezintă o 

primă etapă în abordarea alternativă la tratamentele clasice cu 

biocide de spectru larg, având aplicabilitate directă în găsirea unor 
formule țintite de tratare a suprafețelor în vederea protejării şi 

conservării.  
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Mulțumiri: Desfășurarea studiilor a fost posibilă datorită sprijinului 

financiar din cadrul Proiectului complex de cercetare 52 PCCDI/2018 

,,Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și 
sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-

tangibil din România, SubProiect 3 – Noi tehnologi pentru  prezervarea, 

conservarea și recuperarea și restaurarea patrimoniului cultural”. 
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Crambe maritima L. (Brassicaceae) este o specie perenă, psamofilă, 

xeromezofilă, hemicriptofită, cu sistem radicular profund. Frunzele 

sunt cerate, florile albe parfumate. Este specifică habitatelor costiere 
din NV Europei- coasta Atlanticului şi zonelor de nord, vest şi sud-

est a Mării Negre. Specia este tolerantă la salinitate, comestibilă, 

furajeră și ornametală. 

În România și Letonia este rară (periclitată), în timp ce în Lituania 
este deja extinctă. In România, vegetează în județul Constanța (la 

Vadu, Grindul lui Chituc, Mamaia, Constanța, Agigea, Eforie 

Sud,Techirghiol, Schitu, Costineşti, Movila și în jud.Tulcea (Letea, 
Sulina, Sf. Gheorghe, Beibugea, Babadag, Razim, Jurilovca, Perișor, 

Portiţa, Histria). 

Inflorescențele, lăstarii tineri și frunzele tinere sunt comestibili, 
consumul plantei aducând beneficii ca: prevenția scorbutului, 

stimularea sistemului imunitar, îmbunătățirea metabolismului și al 

controlului greutății. De asemenea, susține activitatea rinichilor, a 

sistemului digestiv și echilibrul hormonal. 
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Datorită compușilor antioxianți cu rol adaptogenic are efect antirid, de 

neutralizare a speciilor reactive de oxigen, sterolii pe care îi conține 

stimulează complexul lipidic epidermic. Extracte din această plantă 
sunt incluse în creme și seruri cu efect anti-aging și protector solar.  

Ca urmare a restrângerii și distrugerii arealului natural, sunt necesare 

măsuri de conservare in situ și ex situ, multe din siturile unde 
vegetează nefiind protejate. 

In situ se impune evaluarea statutului său conservativ, extinderea 

măsurilor de conservare la habitate noi, limitarea turismului inclusiv 

în zone fără statut protejat, dar în care mai există plante. Conservarea 
ex situ necesită colectarea de semințe (conservarea în bănci de gene), 

cultivarea în grădini botanice, conservarea in vitro și, multiplicarea 

optimizată pentru furnizarea de plante normale şi sănătoase cu 
randament ridicat. Pentru valorificarea în scop terapeutic și cosmetic 

se impune elaborarea unor tehnologii eficiente de cultură, de 

micropropagare in vitro, inducerea unor linii celulare de calus, ca 

sursă de celule stem producătoare de compuși biologic activi. 
Folosind ca susă de explante semințe, inflorescențe tinere, au fost 

inițiate și optimizate culturi in vitro în scop conservativ și biotehnologic. 

 

 
EVALUAREA INFLUENȚEI UNOR TULPINI BACTERIENE 

GRAM POZITIVE ASUPRA CAPACITĂȚII DE CREŞTERE 
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Microorganismele influenţează creşterea plantelor prin producerea de 

fitohormoni (molecule mici sau compuşi volatili) care pot acţiona 

direct sau indirect pentru a activa imunitatea plantelor sau pentru a 
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reglementa creşterea plantelor şi morfogeneza. Pe de altă parte, 

plantele produc o gamă largă de compuşi organici incluzând 

zaharuri, acizi organici, vitamine, care pot fi folosite ca nutrienţi sau 

molecule semnal de către populaţiile microbiene. Scopul studiului a 

fost reprezentat de evaluarea proprietăților de promovare a creșterii 

plantelor a unor tulpini de bacterii Gram positive, utilizând semințe 

germinate de floarea soarelui, genotipul BT017/44. Obiectivele 

urmărite au fost: Determinarea valorilor parametrilor fiziologici de 

evaluare a creșterii plantulelor de floarea soarelui, genotip 

BT017/44: axa hipocotilă și epicotilă; număr de frunze dezvoltate; 

sinteză de pigmenți clorofilieni (clorofilă a, clorofilă b), carotenoizi; 

Determinarea parametrilor morfologici de evaluare a creșterii 

plantelor prin analiza microscopică a secțiunilor de tulpină, frunze și 

rădăcini. Tratamentul semințelor germinate de floarea soarelui cu 

suspensii celulare aparţinând la 3 specii de Bacillus sp. şi o specie de 

Lactobacillus sp. au indus formarea unei tulpini mai robuste cu o 

structură secundară și cu țesuturi mecanice bine reprezentate 

(calotele de sclerenchim ale fasciculelor conducătoare) și, de 

asemenea, reducerea celor două straturi de celule palisade, care au 

fost înlocuite cu un singur strat de celule mult mai lungi şi cu mai 

multe cloroplaste. Pe de altă parte, același tratament al semințelor de 

germeni de floarea-soarelui cu suspensii de Bacillus sp. și Lb. 

rhamnosus a modificat arhitectura sistemului radicular prin 

supraproducția rădăcinilor laterale și a perişorilor absorbanţi care se 

asociază, cu o creștere ulterioară a capacitatii de absorbției a 

nutrienților și a apei. Toate aceste efecte par să orchestreze creșterea 

și dezvoltarea plantelor, influențând arhitectura plantelor. 
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În anul 1873, în Papyrusul Ebers, cel mai vechi tratat de medicină 

egipteană - din 1600 î.Hr., s-au găsit dovezi ale utilizării plantelor în 

scopuri terapeutice. În timpul Războiului Troian, planta Achillea 
millefolium a fost folosită pentru soldații răniți pentru a le opri 

sângerarea și a le vindeca rănile (Ferreira, 2014). În China antică, 

Ephedra distachya era utilizată ca sedativ al tusei și stimulator al 

circulației sangvine. Locuitorii din India foloseau pelinul ca 
dezinfectant și macul pentru proprietățile antiinflamatoare. În acest 

context, scopul studiului de faţă a constat în evaluarea activității 

antimicrobiene a unor extracte vegetale alcoolice  de cimbru 
(Satureja hortensis), usturoi (Allium sativum), piperul negru (Piper 

nigrum), scorțișoară (Cinnamomum verum) și turmeric (Curcuma 

longa) asupra unor microorganisme patogene și potențial patogene. 
În acest sens, s-a urmărit obţinerea extractelor vegetale alcoolice, 

utilizând produse vegetale comerciale sub forma de plante uscate şi 

măcinate; evaluarea proprietăților antimicrobiene a extractelor 

vegetale alcoolice utilizând metode calitative și cantitative; influența 
extractelor vegetale alcoolice asupra capacității de aderență la 

substrat inert a unor tulpini microbiene. În urma rezultatelor 

calitative s-a observat că fiecare tulpină microbiană testată a fost 
sensibilă la cel puțin 4 din 5 extracte alcoolice. Determinările 

cantitative au evidenţiat faptul că extractul de turmeric a avut cea 

mai bună activitate antimicrobiană la concentraţii mici pentru toate 
tulpinile testate (1/64 - 1/256). Biofilmele dezvoltate de bacteriile 

Gram negative și Candida albicans au fost eradicate la concentrații 
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mult mai mici în comparație cu biofilmele generate de bacteriile 

Gram pozitive. Rezultatele experimentelor prezentate, susținute de 

literatura de specialitate, au arătat că extractele vegetale alcoolice au 
potențial antimicrobian putând reprezenta o alternativă ecologică și 

ieftină la uzul antibioticelor. 

 
 

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PRIN  

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
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Asistăm la progresele tehnologice ale civilizaţiei moderne; cu cât 

aceasta avansează, mediul natural pare că se reduce, datorită 
influenţelor şi acţiunilor agresive ale oamenilor. De aceea, trebuie să 

ne pregătim copiii pentru o eră în care putem trăi doar dacă protejăm 

conştient mediul înconjurător, gestionând responsabil resursele 
naturii. E necesar un mod de viaţă în care să conştientizăm 

importanţa a tot ceea ce ne înconjoară, deoarece crizele ecologice se 

agravează. 

De aici s-a născut o idee, un proiect „lăstar”, care a dat rezultate bune 
încă 2015. Proiectul „NATURA AŞA” propus de Liceul teoretic 

Atlas București şi susţinut de Revista HOFIGAL „Natură și 

sănătate”, a fost o idee inovativă şi necesară. Proiectul a fost bine 
primit atât de colaboratorii de la Agenția de Protecția Mediului 

București, cât și de elevii școlii postliceale „Atlas” (AMF) şi 

studenţii de la Cercul studenţesc ECOING al Universităţii Ecologice 
din Bucureşti, aceștia fiind încântaţi de rezultate şi mai ales, de 

instituţia gazdă, Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a 

Universităţii din Bucureşti. 

Urmare a rezultatelor observate, organizatorii şi-au propus să 
continue programul, asigurând o derulare continuă a proiectului 

„NATURA AŞA” și în 2019, cu organizarea de noi vizite în diverse 
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locaţii, pentru ca elevii şi studenţii să vadă natura aşa cum este ea, 

reală, palpabilă, vie ...  

Activităţile proiectului vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de 
educaţie ale tinerilor, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o 

condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. 

Educaţia pentru mediu îşi propune dezvoltarea conştiinţei, a simţului 
responsabilităţii fiinţei umane în raport cu tot ce ne înconjoară. 

Aceasta se îmbină armonios cu componente de natură ştiinţifică, 

artistică, turistică, socială, sportivă, care vizează un mod util şi 

formativ de petrecere a timpului liber. 
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS 
 

Acta Horti Botanici Bucurestiensis publishes original research 

papers and critical reviews on plant anatomy and morphology, 
systematic botany, plants, algae and fungi biodiversity, plant 

physiology and biochemistry, plant genetic and bio technology, plant 

pathology, horticulture. 

The manuscript (in English) should be submitted electronically as 
MS-Word file to the editor, Paulina Anastasiu, e-mail: 

paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro 

The paper should be of maximum 10 pages edited according to the 
journal’s requirements. Authors are expected to cover the cost of 

supplementary pages as well as the colour reproductions. 

The title of the paper should be informative and as short as possible. 

Write the title centred, with bold capitals, size font 10, Times New 
Roman. Use italics only for the plant names and do not add the 

authority to species names in the title. 

Below the title, aligning right, list the authors’ names with font size 
10, bold capitals. For each author include a superscription number to 

indicate, as footnote, the affiliation, complete address and e-mail of 

the corresponding author. 
The abstract should be written as a single paragraph and should not 

exceed 200 words, font size 9, Times New Roman, justify. Do not 

include authority in the names of taxa. 

The keywords should not be more than 8 words or phrases 
identifying the subject matter of the paper. Use Times New Roman, 

font size 9, justify. 

The text of paper must be typed using 10 Times New Roman, one 
spaced, justify, on A4 format with the next margins: top 57 mm, 

bottom 50 mm, left 42.5 mm, right 42.5 mm. First line of each 

paragraph should be at 10 mm. It is recommended to divide the text 
into: Introduction, Material and methods, Results and discussion, 

Conclusions, Acknowledgements and References. The critical 
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reviews and commemorative papers are excepted from this rule. 

Write all main headings in bold. 

Scientific plant names should be given in italics. The author’s name 
should be written in normal print at least once, when mentioned 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 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 
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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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