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INSTITUŢII REPREZENTATE 

 

Academia de Științe Agricole și Silvice, București 

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România 

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad  

Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din București 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 

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

Grădina Botanică „A. Buia”, Universitatea din Craiova 

Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Științele Naturii, Galați 

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

din Iași 

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

Jibou 

Institutul de Cercetări Biologice, filială a INCDSB, Cluj-Napoca 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Târgu Mureş 

New Business Dimensions 

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences 

Poliția Municipiului Piteşti 

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului 

Royal Botanic Gardens, Kew 

S.C. ICPE BISTRIŢA S.A. 

S.C. Hofigal S.A. București 

Societatea Română de Istoria Farmaciei  

Societatea Română de Istoria Medicinei 

Université Grenoble Alpes 

Université Savoie Mont Blanc 
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Departamentul de 

Ştiințe Economice și Tehnice 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie, 

Cluj-Napoca 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Medicină şi 

Farmacie 

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

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad”, Facultatea de Agricultură, Iaşi 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, 

Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră 

Universitatea din Pitești, Departamentul de Științe ale Naturii 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti,
  
Facultatea de Horticultură 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologii ”George 

Emil Palade” din Târgu Mureş, Facultatea de Farmacie 

Universitatea din Rottenburg, Germania 

Universitatea din Viena, Departamentul de Limnologie şi 

Oceanografie Biologică 

  

  

 



 

~ 5 ~ 

 

 

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

Sâmbătă, 9 noiembrie 2019 

 

 

8.30-9.00 Înregistrarea participanţilor 

9.00-11.00 Deschiderea lucrărilor 

   Anniversalia 

Comunicări 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 

 

16.00-17.30 Comunicări ştiinţifice în plen 

 

17.30-18.00 Prezentarea posterelor în plen 

                     Concluzii 

           18.30 Dineu 
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PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

9 noiembrie 2019 

 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:  

Amfiteatrul „D. Brandza” 

Intr. Portocalelor 1-3 

Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR 

8.30-9.00 

 

DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

9.00-9.10 

 

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 

 

ANNIVERSALIA 

9.10-9.50 

 

Constantin TOMA, Ion SÂRBU 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Prof. dr. Anca Sârbu la aniversarea a 65 de ani 
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Paulina ANASTASIU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Prof. dr. Tatiana-Eugenia Șesan la aniversarea a 75 de ani 

 

LANSARE PUBLICAŢIE 

9.50-10.10 

 

Gheorghe POSTOLACHE  

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Lansarea monografiei în 4 volume „Ariile naturale protejate din 

Moldova” 

 

PROIECTE NAŢIONALE 

10.10-11.00 

 

Simona MIHĂILESCU, Marilena ONETE, Iuliana-Florentina 

GHEORGHE, Daniela STRAT, Mihăiță-Iulian NICULAE, 

Florian BODESCU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 

Analiza critică privind raportarea stării de conservare a habitatelor 

din România în baza articolului 17 al Directivei Habitate 

 

Simona MIHĂILESCU, Marilena ONETE, Iuliana-Florentina 

GHEORGHE, Daniela STRAT, Mihăiță-Iulian NICULAE, 

Florian BODESCU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 

Analiza critică privind raportarea stării de conservare a speciilor de 

plante din România în baza articolului 17 al Directivei Habitate 
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Paulina ANASTASIU, Laurenţiu ROZYLOWICZ, Cristiana-

Maria PIOARCĂ-CIOCĂNEA, Nicolae MANTA 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie & Grădina 

Botanică „D. Brandza” 

Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în 

conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea 

și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

11.30-13.00 

Moderator: Prof. dr. Tatiana-Eugenia Şesan 

 

11.30-11.45 

Anca SÂRBU, Georg A. JANAUER, Norbert EXLER, Ion 

SÂRBU, Paulina ANASTASIU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Contribuţii la cunoaşterea sensibilităţii potenţiale, a unor habitate 

Natura 2000 şi a plantelor cu valoare conservativă din Parcul Natural 

Bucegi (România), la schimbările climatice 

 

11.45 – 12.00 

Pavel Dan TURTUREANU, Mihai PUȘCAȘ, Philippe CHOLER 

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

Explorarea unor parametri ecologici ai pajiștilor montane din 

Carpații României 

 

12.00-12.15 

Bogdan-Iuliu HURDU, Elinor BREMAN, Marek SLOVAK & 

Consorțiul CRN 

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca 

Conservarea florei endemice din Regiunea Carpatică: o inițiativă 

regională de cercetare în domeniul biogeografiei Carpaților 
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12.15-12.30 

Mihaela Ioana GEORGESCU, Vlad Ioan POPA, Daniel POTOR 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

București 

Tipuri de dehiscență a anterelor la unele specii spontane de poacee 

 

12.30-12.45 

Remus DULUGEAC, Mihai BOBOCEA, Culiţă SÎRBU, Adrian 

OPREA 

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

din Iași 

Epipactis × schmalhausenii K. Richt. în flora României 

 

12.45-13.00 

Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Ranunculus binatus Rchb. (Ranunculaceae Juss.) în flora Republicii 

Moldova 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

14.00-15.30 

Moderator: Prof. dr. Silvia Oroian 

 

14.00-14.15 

Daniel RĂDUȚOIU & Ion STAN 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Despre corologia unor plante rare cu areal pe teritoriul Olteniei 
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14.15-14.30 

Paul LUPOAE & Mariana LUPOAE 

Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați 

Turist ȋn Grădina Botanică Kyoto 

 

14.30-14.45 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Emilian OANĂ, Bogdan 

DANCU 

Universitatea din București, Grădina Botanică „D. Brandza”  

Accesibilizarea grădinilor botanice prin mobile apps – Proiect pilot 

derulat împreună cu Microsoft şi New Business Dimensions 

 

14.45-15.00 

Cristina COPACI, Iosif SOOS, Tunde JAKO, Oana SICORA, 

Lia MLADIN, Cosmin SICORA 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Grădina Botanică „Vasile 

Fati” Jibou 

Este posibilă autofinanțarea într-o grădină botanică? 

 

15.00-15.15 

Maria SOPOREANU, Gabriela VLĂSCEANU, Iuliana CRIȘAN 

Societatea Română de Istoria Farmaciei, Societatea Română de 

Istoria Medicinei 

Terapie naturistă – „Remedii florale Bach” 

 

15.15-15.30 

Ioan DON, Cornelia Doinița DON, Lavinia Ramona SASU, Dan 

VIDREAN, Mihai Larian BRAD 

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Dăunători ai plantelor din Grădina Botanică Universitară „Pavel 

Covaci” din Macea 
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COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

16.00-17.30 

Moderator: Lector dr. Daniel Răduţoiu 

 

16.00-16.15 

Gavril NEGREAN 

Universitatea din Bucureşti 

1. O plantă cu origine enigmatică în România: Nitraria schoberi 

2. Linia Nistru – Negrean, un nou concept în delimitarea florei de tip 

central european de cea de tip continental 

3. Din nou despre Zingeria pisidica sau filogeografia unui 

migroelement panonic-dacic-getic – caucazian-anatolic 

 

16.15-16.30 

Ecaterina FODOR, Rainer LUICK, Ovidiu HÂRUȚA,  

Sorin DOROG 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului 

Pădurile seculare din România - un tezaur incomod   

 

16.30-16.45 

Ștefan MANIC 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Genul Russula în micobiota Republicii Moldova 

 

16.45-17.00 

Mariana LUPOAE, Andreea LUPOAE, Mirela MȊŢĂ 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Medicină şi 

Farmacie 

Potenţialul hipoglicemic al speciilor Vaccinium myrtillus și 

Momordica charantia  
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17.00-17.15 

Alina Ionela STANCU, Eliza OPREA, Lia-Mara DIȚU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Studii privind activitatea antioxidantă și antimicrobiană a extractelor 

de Verbena officinalis și Aloysia triphylla 

 

17.15-17.30 

Monica MITOI, Alexandra Gabriela CIOCAN,  

Florenţa HELEPCIUC, Carmen MAXIMILIAN,  

Irina HOLOBIUC, Gina COGĂLNICEANU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 

Producerea unor metaboliți de interes farmacologic și/ sau cosmetic 

în culturi de calus la Leontopodium alpinum și Cotinus coggygria 

 

 

PREZENTARE POSTERE ÎN PLEN 

Încheierea sesiunii ştiinţifice 

17.30-18.00 

Moderator: Prof. dr. Paulina Anastasiu 
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POSTERE 

 

Paulina ANASTASIU, Felicia Nicoleta SUCEA, Ioana SÎRBU, 

Simona POPA 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie & Grădina 

Botanică „D. Brandza” 

Plante alogene în Parcul Naţional Defileul Jiului 

 

Valentina CANTEMIR, Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Lamiacee critic periclitate din flora Republicii Moldova 

 

Cristina COPACI, Laszlo BARTHA, Horia BANCIU 

Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Statutul taxonomic al speciei Gypsophila collina pe baza markerului 

molecular ITS 

 

Irina HOLOBIUC, Monica MITOI, Carmen MAXIMILIAN, 

Florența HELEPCIUC, Rodica CATANĂ, Alexandra CIOCAN, 

Gina COGĂLNICEANU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 

Studii vizând specia rară Leontopodium nivale subsp. alpinum în 

scop conservativ și biotehnologic 

 

Ana-Maria MOROŞANU, Alexandru BRÂNZAN,  

Alexandra Gabriela CIOCAN, Gina COGĂLNICEANU 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Particularităţi ultrastructurale ale celulelor de calus vegetal in vitro 

producătoare de metaboliţi secundari 
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Eugenia NAGODĂ, Paulina ANASTASIU 

Universitatea din București, Grădina Botanică „D. Brandza”,  

Sectorul Taxonomic al Grădinii Botanice „D. Brandza” – 150 de ani 

de existenţă 

 

Silvia OROIAN, Mihaela SĂMĂRGHIŢAN,  

Erzsébet DOMOKOS 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George 

Emil Palade” din Târgu Mureş, Facultatea de Farmacie 

Contribuții la studiul comunităților vegetale din alianța Petasition 

officinalis identificate în Munții Călimani și Gurghiu 

 

Liliana Cristina SOARE, Oana Alexandra DRĂGHICEANU, 

Codruța Mihaela DOBRESCU 

Universitatea din Pitești, Departamentul de Științe ale Naturii  

Aspecte privind prezența unor specii de plante invazive în Valea 

Vâlsanului (județul Argeș) 

 

Elena TOFAN-DOROFEEV, Olga IONIȚĂ,  

Tatiana IZVERSCAIA, Veaceslav GHENDOV 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Contribuții la conservarea ex-situ a speciilor de plante rare și 

periclitate în Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” 

 

Corneliu TANASE, Diana GHEORGHIEȘ, Loredana DANDU, 

Mihaela SĂMĂRGHIȚAN, Silvia OROIAN
 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George 

Emil Palade” din Târgu Mureș 

Aspecte histo-anatomice și fiziologice la plantele de Salvia officinalis L. 

cultivate în prezența extractului apos obținut din ritidomul de fag 
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Andreea Mihaela URICARU, Elena GROSU, Lia-Mara DIȚU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Evaluarea potențialului antimicrobian al unor uleiuri esențiale 

comerciale  

 

Mihaela URZICEANU, Paulina ANASTASIU,  

Tatiana-Eugenia ŞESAN  

Universitatea din București, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Contribuții la cunoașterea rarităților floristice din situl Natura 2000 

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului 
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ANNIVERSALIA 

 

PROF. DR. ANCA SÂRBU LA ANIVERSAREA A 65 DE ANI 

 

Născută la 7 decembrie 1954, în localitatea București, a urmat 

școala primară, gimnaziul și liceul în București. A parcurs cei 65 de 

ani de viață și 41 de ani de activitate didactică și de cercetare, din 

care 37 de ani în învățământul superior universitar și 4 ani ca 

profesor de liceu în București, ani plini de realizări, care i-au adus 

recunoașterea de care se bucură astăzi în lumea specialiștilor.  

Absolventă a Universității din București, Facultatea de 

Biologie din anul 1977, a terminat studiile ca șefă de promoție, cu 

diplomă de merit și a primit recomandare pentru învățământ superior 

și cercetare. La început primește repartiție guvernamentală la un 

liceu din București, unde funcționează 4 ani, după care în anul 1982 

este încadrată ca asistent universitar la Facultatea de Biologie a 

Universității din București. În această calitate a funcționat timp de 9 

ani și a efectuat lucrări practice de laborator la disciplinele 

Morfologia și anatomia plantelor, Citologie vegetală, Genetica 

microorganismelor, Tehnica efectuării preparatelor biologice și a 

predat un curs de Morfologia și anatomia plantelor la anul pregătitor 

pentru studenți străini.  

În această perioadă de început a carierei universitare, participă 

activ, ca membru în echipe de cercetare, conduse de personalități 

recunoscute în domeniu, la realizarea a 11 proiecte de cercetare și 

publică, în colaborare, 10 lucrări științifice. Cu elanul și entuziasmul 

tinereții, dublat de multă muncă și perseverență, a acumulat multă 

experiență, de care s-a folosit, în continuare, pentru dezvoltarea 

competențelor în domeniul Biologiei vegetale.  
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În urma experienței acumulate în acești ani, în calitate de 

cadru didactic și cercetător, în anul 1992 se înscrie și este admisă la 

doctorat cu tema: „Rolul macrofitelor submerse în circuitul unor 

elemente minerale, în ecosistemele naturale din Delta Dunării”. 

Teza de doctorat cu titlul de mai sus a fost finalizată și susținută 

public în anul 1997, sub conducerea științifică a acad. prof. dr. 

Nicolae Botnariuc, având ca referenți în comisie pe acad. prof. dr. C. 

Toma, prof. dr. Angheluță Vădineanu și prof. dr. Claudiu 

Tudoroancea. În urma susținerii, confirmării și atestării de către 

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, primește titlul de „Doctor în Biologie”.  

Cu competențe certificate și permanent actualizate, continuă 

activitatea didactică și științifică, parcurgând toate treptele ierarhiei 

universitare, până la cea actuală de profesor titular.  

Considerăm că este utilă și necesară prezentarea succintă și 

sintetică a unui bilanț al activităților profesionale ale d-nei Anca 

Sârbu pentru a-i ilustra personalitatea și aprecierea de care se bucură 

astăzi în rândul specialiștilor din țară și din străinătate.  

De-a lungul carierei universitare a ținut, în fața celor 37 de 

serii de studenți, mai multe cursuri din domeniul Biologiei vegetale, 

între care: Morfologia și anatomia plantelor, Reproducerea plantelor, 

Floră și vegetație, Evaluarea și conservarea diversității plantelor, 

Ecomorfologia plantelor, Citologie vegetală, Diferențierea 

postembrionară ș.a., conducând și lucrările practice corespunzătoare. 

Un număr de şase cursuri (Bioindicatori vegetali în ecologie, 

Ecomorfologia plantelor, Conservarea biodiversității, Apomixie, 

Histogeneză și Organogeneză) au fost propuse și introduse pentru 

prima dată în programa analitică, împreună cu două seturi de lucrări 

practice, la specializarea Studii aprofundate și la masterat din cadrul 

Facultății de Biologie.  
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În afară de activitatea de predare a desfășurat și o serie de 

activități anexe, cum sunt: amenajarea și dotarea cu echipamente de 

predare, cercetare și comunicare a Laboratorului de Anatomia 

plantelor, coordonarea unor lucrări de licență, disertație și lucrări de 

gradul I pentru profesorii din învățământul preuniversitar, 

conducerea practicii de teren la Botanică anul I, președinte la 

comisiile pentru examenele de licență și admitere la master ș.a.  

O activitate laborioasă a desfășurat și în forurile de conducere 

ale Facultății și ale Universității, în calitate de Șef de catedră, 

Membru în Senatul Universității, Director al Grădinii Botanice, 

Director de studii al Facultății de Biologie, Membru în Consiliul 

științific al Facultății și Secretar științific al Centrului de Cercetări 

Botanice, Inovare și Transfer Tehnologic.  

Activitatea științifică s-a materializat prin publicarea unui 

număr important de cărți sau capitole în cărți (34), din care unele 

apărute la edituri din străinătate, iar altele în importante edituri din 

România. La acestea se adaugă și 158 de articole științifice și de 

popularizare, din care 8 apărute în reviste cotate ISI, 59 de articole 

apărute în reviste indexate în baze de date internaționale, 34 de 

articole publicate în volumele unor manifestări științifice 

internaționale, 22 de articole publicate în volumele unor manifestări 

științifice naționale și un număr de 14 articole și lucrări de 

popularizare apărute în diferite publicații din țară.  

La cele de mai sus adăugăm realizarea unui număr de 47 de 

proiecte științifice de cercetare, în calitate de coordonator și 

participant ca membru în echipa de cercetare sau ca partener în 

proiecte coordonate de alți cercetători. Din aceste proiecte, un număr 

de 13 a fost realizat cu finanțare externă și 35 cu finanțare națională. 

În cercetările din țară a abordat un areal larg și diversificat, începând 

de la litoralul Mării Negre până pe unele vârfuri ale Carpaților 

românești.  
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Fin observator și atent investigator, a descoperit o specie nouă 

pentru țară (Eclipta prostrata) și un infrataxon nou pentru știință 

(Nymphaea candida var. undulatifolia). Dintre toate regiunile din 

țară în care a studiat a rămas atașată în mod deosebit de Delta 

Dunării, cu vegetația acvatică și palustră a acesteia, pe care a studiat-

o și în teza de doctorat. Pasionată pentru fotografie a realizat un 

Album bilingv de 300 de pagini, foarte reușit, cu imagini color ale 

unor plante acvatice, palustre și peisaje din Delta Dunării, cu 

dedicație pentru copii și tineri, cu speranța că îi va apropia mai mult 

de lumea plantelor, elementul esențial al existenței viitoare, într-o 

biosferă locuibilă. 

Dotată cu aptitudini manageriale și organizatorice apreciate de 

colaboratori, a reușit cu tact, răbdare, perseverență și înțelegere, să 

mobilizeze în jurul unor proiecte oameni cu pregătire diferită, 

caractere diferite, experiență diferită și chiar interese diferite, având 

pentru fiecare aprecierea și respectul cuvenit, chiar dacă, uneori, 

răspunsul nu a fost totdeauna în aceeași manieră. În realizarea 

proiectelor de cercetare a mobilizat și un număr important de tineri 

cercetători, alături de cei mai experimentați, de la care fiecare a avut 

câte ceva de învățat, lucrul în echipe mixte având și caracter 

formativ.  

Am avut plăcerea de a participa în comisii de concurs pentru 

ocuparea posturilor de conferențiar și profesor, ori în calitate de 

parteneri sau membri în echipe de cercetare, împreună cu Domnia-sa; 

pe teren devenea un alt om, cuprins de emoția și entuziasmul 

contactului nemijlocit cu natura; fire prietenoasă, tolerantă, când era 

cazul, cu disponibilități în depășirea unor momente mai puțin 

plăcute, creând în echipă o atmosferă de lucru plăcută, relaxantă și 

mobilizatoare.  

În calitate de președinte al Asociației Grădinilor Botanice din 

România a reluat inițiativa organizării „Excursiilor profesionale”  
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(o continuare a celor geobotanice anterioare), oferind un prilej de 

întâlnire între generații, cunoașterea unor regiuni fitogeografice 

diferite și caracteristice pentru flora României. Cu ocazia acestor 

întâlniri s-a realizat un schimb de opinii și informare reciprocă 

asupra unor probleme actuale de nomenclatură botanică, statutul 

taxonomic al unor specii, fitosociologie, habitate, conservarea 

fitodiversității, managementul ariilor protejate ș.a.  

Prin tematica de cercetare abordată, conferințe ținute în 

străinătate și participarea activă la manifestările științifice interne și 

internaționale, pe teme de botanică, ecologie, conservarea 

fitodiversității și contribuția la identificarea ariilor protejate din 

România, ca parte integrantă în „Rețeaua Europeană Natura 2000”, a 

devenit o personalitate cunoscută atât în țară, cât și în străinătate.  

Cunoscătoare și vorbitoare a două limbi de largă circulație 

internațională (engleză și franceză), a participat cu comunicări la 

numeroase manifestări științifice naționale și internaționale.  

În decursul timpului a fost onorată cu titluri și funcții precum 

membru corespondent al Academiei Regale Suedeze de Agricultură 

și Silvicultură; membru corespondent al Societății Americane de 

Botanică; președinte al organizației internaționale „PLANTA 

EUROPA”; membru în Comitetul de conducere al organizației 

„PLANTA EUROPA”; membru al International Association for 

Danube Research (IAD); membru în Comitetul Internațional de 

Conducere al organizației Europene a Grădinilor Botanice; membru 

al grupului Internațional de lucru 2 pentru GPPC (Global Partnership 

for Plant Conservation); colaborator la elaborarea Strategiei 

Europene privind conservarea plantelor (2008 – 2014); expert 

continental (Centrul și Estul Europei) GIG Lake Macrophytes; 

evaluator proiecte internaționale Life NATURA.  

Tot pe plan internațional, a participat la 47 de manifestări 

științifice în calitate de președinte, organizator, membru în comitete 
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științifice și în comitete de conducere, după cum urmează: Conferința 

internațională – 7th PLANTA EUROPA – Conference: „Plants for 

people, people for plants”, 21-25 Mai 2014, Chania, Creta (membru 

în comitetul de conducere); Conferința internațională – IMPACT – 

International Conference on Managing Protected areas under Climate 

Change, 24-26 Septembrie 2012, Dresden, Germany (membru în 

comitetul ştiinţific); Conferința internațională – 6th PLANTA 

EUROPA – Conference: Actions for wild plants, 23-27 Mai 2011, 

Krakow, Polonia (membru în comitetul ştiinţific); Workshop – 

Commune Monitoring and Evoluation System for the National Rural 

Development Program (NRDP) for Romania, 10-11 Septembrie, 

2009, Bucureşti, Romania; EUROGARD V – Fifth European 

Botanic Gardens Congress, 8-12 June 2009, Helsinki (membru în 

comitetul ştiintific); Conferința internațională – PLANTA EUROPA 

– 5th European Conference on the Conservation of the Wild Plants in 

Europe, 5-9 Septembrie 2007, Cluj-Napoca, Romania (preşedintele 

comitetului de organizare); Workshop - PLANTA EUROPA 

Steering Committee Workshop, 16 – 21 Mai 2006, Cluj-Napoca, 

România (organizator); Meeting of the 10th Macrophytes Group, 

organizat în Delta Dunării, în cadrul programului IAD/SIL, 24-28 

August 1998, România (organizator); Simpozion „Ecotones and 

plant diversity”, organizat în cadrul celui de al VII-lea Congres 

Internaţional de Ecologie (INTECOL), Florenţa, 19-25 Iulie 1998, 

Italia (organizator).  

Pe plan intern a participat, în calitate de președinte și membru 

în comitete de organizare, la 42 de manifestări științifice.  

Dovada interesului pentru lucrările științifice publicate sunt și 

cele peste 350 de citări în Google Scholar – My citation.  

Toate aceste realizări i-au adus o recunoaștere națională și 

internațională, acordându-i-se și premii importante: în 2004 – 

Premiul FORD – pentru proiectul internaţional „Identifying 
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Important Plant areas in Romania”; în 2013 – Premiul Academiei 

Române „Ludovic Mrazek” – pentru lucrarea „Nanominerals and 

their bearing on metals uptake by plants”, autori: Udubaşa S.S., 

Constantinescu S., Popescu-Pogrion N., Sârbu A., Stihi C., Udubaşa 

G; în 2017 - Premiul Planta Europa „Jean-Paul Galland” – Golden 

Leaf.  

Competențele profesionale i-au adus și cooptarea în staful 

științific al unor reviste internaționale cotate ISI, în calitate de 

referent științific la revistele: Archiv für Hydrobiologie Suppl. – 

Large Rivers; Journal of Ecology and Natural Environment sau 

membru în Colectivul de redacție al revistei științifice „Revista 

Botanică” din Republica Moldova. De asemenea, în țară este 

membru în colectivul de redacție la cinci reviste de specialitate: 

coordonator al colectivului de redacţie al revistei Acta Horti Botanici 

Bucurestiensis (ISSN 0374-1273), indexată în mai multe baze de 

date internaţionale; referent știinţific și membru în Consiliul Ştiinţific 

al revistei Journal of Plant Development, Iaşi; membru în Colectivul 

de redacţie al revistei Natura, Arad; membru în Consiliul Ştiinţific al 

revistei Sănătatea plantelor.  

Așadar, din prezentarea succintă a profilului didactic și 

științific al d-nei Prof. dr. Anca Sârbu, rezultă că, în cei 41 de ani de 

activitate didactică și științifică a acumulat reale competențe în 

cercetarea științifică, abordând: cercetări citologice, histologice, 

morfo-anatomice, biochimice și fiziologice, asupra unor plante 

spontane și cultivate din flora României; cercetări morfo-structurale 

și fiziologice asupra unor plante acvatice din ecosistemele naturale 

ale României, în vederea conservării genofondului; cercetări privind 

evaluarea diversității plantelor și a comunităților vegetale din 

România, în conformitate cu standardele Directivei Habitate a 

Uniunii Europene; cercetări asupra florei și vegetației României în 

scopul identificării siturilor candidate la rețeua Natura 2000 a 
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Uniunii Europene; cercetări asupra pajiștilor naturale din România cu 

biodiversitate ridicată: cartare și evaluare a fitodiversității; studiu 

multifuncțional asupra vegetației acvatice din apele curgătoare ale 

României, în concordanță cu standardele Directivei Ape a Uniunii 

Europene; cercetări morfo-structurale asupra unor alge fosile, plante 

rare, fitoindicatori și asupra speciilor utilizabile în fitominerit; 

schimbări climatice și managementul adaptativ al plantelor.  

La aniversarea celor 65 de ani, o viață plină de împliniri, 

apreciem că d-na Anca Sârbu este un cadru didactic universitar 

distins și apreciat, un cercetător pasionat, recunoscut pe plan național 

și internațional și merită toată stima, respectul și considerația noastră 

pentru tot ceea ce a realizat pe plan profesional, adăugând la edificiul 

științei noi valențe, în conformitate cu stadiul actual al Științelor 

Biologice.  

Pentru tot ce a realizat până în prezent o felicităm și îi urăm 

multă sănătate și putere de muncă, pentru a fructifica în continuare 

competențele pe care le-a acumulat de-a lungul anilor printr-o muncă 

continuă, eficientă, cu rigoare și pasiune.  

„LA MULȚI ANI, STIMATĂ COLEGĂ!”  

 

Acad. prof. dr. Constantin Toma                         CSI dr. Ion Sârbu 
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PROF. DR. TATIANA-EUGENIA ŞESAN  

LA ANIVERSAREA A 75 DE ANI 

 

 

 

Tatiana-Eugenia ŞESAN (născută la 12 

ianuarie 1944, în Bucureşti), membru 

corespondent al Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice din România, este 

profesor universitar la Facultatea de 

Biologie a Universităţii din Bucureşti din 

2004 (din 1990 profesor asociat), doctor în 

Biologie (specialitatea Micologie – 

Fitopatologie) din 1985, conducător de 

doctorat în Ştiinţe ale naturii, domeniul 

Biologie (din anul 2000).  

A desfăşurat primii 8 ani de activitate în învăţământul 

superior la Institutul Pedagogic Bacău, predând Botanică 

(Morfologia, Anatomia şi Sistematica Plantelor), Protecţia Plantelor, 

Tehnica Conservării Materialului Didactic de Biologie ş.a. Următorii 

30 de ani de activitate a lucrat în Institutul de Cercetări (Cercetare-

Dezvoltare) pentru Protecţia Plantelor din Bucureşti, sub egida 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ca specialist în domeniile 

Fitopatologie, Micologie, Dezvoltare Durabilă, Biotehnologii şi mai 

ales Combaterea biologică a bolilor plantelor şi buruienilor. A 

publicat, singură sau în colaborare, 26 de cărţi, dintre care una în 

străinătate (2003) şi peste 430 de lucrări ştiinţifice, majoritatea 

intrate în circuitul naţional şi internaţional, citate de specialişti din 

ţară şi străinătate. Recunoaşterea ştiinţifică naţională este 

concretizată în Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române 
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(Agricultură), obţinut atât în anul 1988 pentru cartea Bolile plantelor 

industriale. Prevenire şi combatere, cât şi în anul 1998 pentru cartea 

Putregaiul alb al plantelor de cultură. Prevenire şi combatere, ca 

prim autor. Împreună cu profesor univ. dr. Cătălin Tănase a obţinut 

în anul 2008 Premiul Emanoil Teodorescu al Academiei Române 

(Biologie) pentru volumul Concepte actuale în taxonomia 

ciupercilor, iar în anul 2010, Premiul Iuliu Prodan al Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru 

volumul Fungi cu aplicaţii în agricultură, medicină şi patrimoniu 

(Editura Universităţii din Bucureşti). În anul 2013 a primit, alături de 

Ana Tomescu, premiul Ernest Grinţescu al Societăţii Române a 

Horticultorilor, cu prilejul Centenarului Societăţii, pentru cartea 

Lumea cunoscută şi mai puţin cunoscută a plantelor. Familia 

Fabaceae (Editura Universităţii din Bucureşti). De asemenea, în anul 

1999, a fost laureată a Premiului „M. Constantineanu” al Asociaţiei 

de Ecosanogeneză din România. A obţinut burse de specializare în 

Rusia, Franţa, Polonia, Olanda şi a colaborat pe perioade lungi în 

cadrul unor programe internaţionale care s-au desfăşurat în Olanda în 

domeniul combaterii biologice a bolilor plantelor (1993, 1995, 

2000), micorize (COST 870, manager pentru România), Erwinia 

amylovora (COST 674), horticultură organică (COST FA 1105), 

strigolactone (COST FA 1206, manager pentru România). În ţară a 

lucrat la diferite proiecte din programele naţionale de cercetare 

Relansin, Biotech, CEEX, PN II, CNCSIS Idei, PN-II51-078, PN-II-

PCCA-2013-4-00995/160/2014 (MAIA) ş.a. A realizat în colaborare 

8 brevete de invenţie omologate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci (OSIM) şi 4 noi cereri de invenţii, toate rezultate din 

proiectele de cercetare finalizate cu succes. Este membră a multor 

organizaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate şi a fost invitată la 

numeroase congrese internaţionale organizate în 20 de ţări: 
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Danemarca (1991), Olanda (1992, 1993, 1995, 1996, 2000, 2003, 

2015), Belgia (2000, 2011, 2013), Turcia (1993, 2002, 2008, 2016), 

Polonia (1994, 1997, 1998, 1999, 2005, 2012, 2014), Marea Britanie 

(1994), Cehia (1997), Italia (2016, 2017), Grecia (1997, 2011), 

Elveţia (1997), Austria (1998, 1999), Israel (1998, 2009, 2013, 

2017), Ungaria (1999), Franţa (1987, 2000), Spania (2000), 

Portugalia (2010), Taiwan (2000), Africa de Sud (1999), Rusia 

(1979, 2007) etc.  Este din 2006 vicepreşedintă a Societăţii 

Micologice din România, fiind unul dintre membrii fondatori ai 

acestei asociaţii profesionale, la a cărei dezvoltare a contribuit 

permanent de la înfiinţare. Din anul 2011 a fost aleasă în conducerea 

Asociaţiei Micologilor Europeni (European Mycological 

Association/ EMA), ca editor executiv pentru EMA Newsletter. Este 

referent ştiinţific la prestigioase reviste de specialitate, precum  Plant 

Pathology, Mycological Research (Marea Britanie), Phytoparasitica 

(Israel), Phytopathologia şi Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum 

Cultus, indexată ISI, FI = 0,522 (Polonia), Mycologia Balcanica 

(Bulgaria), Biologia (Slovacia), African Journal of Agricutural 

Research (www.academicjournals.org/ajar), African Journal of 

Agricultural Research (www.academicjournals.org/ajar), African 

Journal of Microbiology Research (www.academicjournals.org.ajar);  

Romanian Biotechnological Letters (indexată ISI, FI = 0,422), 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), 

Biocontrol Science Technology (indexată ISI, FI = 0,918), Journal of 

Ocular Pharmacology and Therapeutics (indexată ISI, FI  = 1,420); 

Applied Ecology and Environmental Research (AEER) Hungary 

(indexată ISI, FI = 0,681); Asian Journal of Agricultural and 

Horticultural Research (AJAHR)–Science Domain; Journal of 

Advances in Pharmaceutical Sciences (LAMPS)–Science Domain; 

Asian Journal of Research in Crop Science (AJRCS)–Science 

http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org.ajar/
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Domain. De asemenea, prof. Şesan are o bogată activitate editorială 

pentru reviste naţionale [Plant Protection Bulletin (1984-1994), 

Analele Institutului de Protecţia Plantelor Bucureşti, vol. XXVIII-

XXXI (1997-2001); Journal of Plant Development, Grădina 

Botanică Iaşi (din 2009); Acta Oecologica Carpatica (din 2009); 

Revista de Silvicultură şi Cinegetică (din 2010); Annals of West  

University of Timişoara Biology (din 2010); Acta Horti Botanici 

Bucurestiensis (Universitatea Bucureşti) Grădina Botanică „D. 

Brandza” Bucureşti (din 2013) şi colaborator la Sănătatea Plantelor 

ş.a. În timp, a devenit membră în comitetul editorial al revistelor 

internaţionale Phytopathologia (Polonia) din 2006 până în prezent, 

iar recent pentru: Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 

(Poland) (01.01.2017-31.12.2020)  şi Asian Journal of Research in 

Crop Science–Science Domain, India, ca academic editor 

(24.12.2018-23.12.2022). A fost cooptată în comitetul de organizare 

şi ştiinţific al unor manifestări ştiinţifice de Micologie şi 

Fitopatologie în România şi Polonia. Pagină web: http://www.bio. 

unibuc.ro/ tsesan/index.html, http//www.plant-journal.uaic.ro / J. 

Plant Development,  2009, 16: 131-138; http://www.bio.unibuc.ro/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Aprof-dr-

csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-&catid= 113%3 

Apagini-personale&Itemid=108; menţionată în Who's who,  

Personenenzyklopädien AG, Elveţia, 2009, vol IV: 1336; 2010, vol. 

V: 1334-1335; Dicţionarul personalităţilor din România, Romanian  

Who's who,  ed. 2010, Ed. Anima Bucureşti: 464-465; ed. 2012: 463-

464; ed. 2014: 449; ed. 2015: 445-446; ed. 2016: 419; Dictionary of 

the Fungi, 2001, ed. IX, p. 162; 2008, ed. X, p. 166; Personalităţi 

feminine contemporane din România, 2013, Ed. Meronia, Bucureşti, 

p. 407 şi Biologi de altă dată şi de azi. Portrete, amintiri, viaţa 

http://www.bio.unibuc.ro/%20index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Aprof-dr-csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-&catid=%20113%3Apagini-personale&Itemid=108
http://www.bio.unibuc.ro/%20index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Aprof-dr-csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-&catid=%20113%3Apagini-personale&Itemid=108
http://www.bio.unibuc.ro/%20index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Aprof-dr-csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-&catid=%20113%3Apagini-personale&Itemid=108
http://www.bio.unibuc.ro/%20index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Aprof-dr-csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-&catid=%20113%3Apagini-personale&Itemid=108
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ştiinţifică, autor acad. C. Toma, Ed. Universităţii Al. I. Cuza Iaşi: 

102-103, 392-440. 

Cea de-a 75-a aniversare reprezintă un moment special din 

viaţa doamnei profesor univ. dr. Tatiana-Eugenia ŞESAN, dar şi a 

întregii comunităţi academice, care îi urează mulţi ani fericiţi cu 

sănătate şi frumoase împliniri! 

 

La mulţi ani, Profesor dr. Tatiana-Eugenia ŞESAN! 

 

 

PROF. DR. TATIANA-EUGENIA ŞESAN  

AT THE 75TH ANNIVERSARY 

 

 

 

Tatiana-Eugenia ŞESAN (born at 12th 

January 1944, Bucharest), corresponding 

member of the Academy of Agricultural 

Sciences and Forestry in Romania, is a 

Professor at the Biology Faculty of 

Bucharest University since 2004, PhD in 

Biology, specialized in Mycology/ Plant 

Pathology since 1985, PhD promoter in the 

field of Life Sciences, Biology domain 

(since 2000). 

The first 8 years of her professional activity have been developped in 

the Pedagogical Institute Bacău, teaching Botany (Morphology, 

Anatomy, Taxonomy), Plant Protection, Techniques of Preparing 

Didactical Materials for Biology a.o. Next 30 activity years she has 

worked at the Research Institute for Plant Protection in Bucharest, 

coordinated by the Academy of Agricultural Sciences and Forestry, 

as a scientist/ senior scientist in the field of Plant Pathology, 



 

~ 29 ~ 

Mycology, Sustainable Development, Biotechnologies and, 

especially, Biological Control of Plant Diseases and Weeds. She has 

published alone or in cooperation 26 books, among them one abroad 

(2003) and more than 430 scientifical contributions, the absolute 

majority entered in the national and international scientific 

community. The national recognition is materialized in the Prize 

"Traian Săvulescu" of the Romanian Academy (for Agriculture), 

obtained for the books Diseases of industrial plants. Prevention and 

control (1988) and White rot of cropped plants. Prevention and 

control (1998) as first author. Together with Professor PhD C. 

Tănase she have been rewarded with the Prize "Emanoil 

Teodorescu" of the Romanian Academy (Biology) for the book 

Present concepts in fungal taxonomy (2008) and with the Prize "Iuliu 

Prodan" of the Academy of Agricultural Sciences and Forestry 

(2010) for the volume Fungi with applications in agriculture, 

medicine and patrimony. In 2013, Ana Tomescu and T. E. Şesan 

have received the Prize Ernest Grinţescu of the Romanian Society of 

Horticulture at its Centenary for the book The known and less known 

plant word. Fabaceae family. In 1999 she has been rewarded with 

the Prize "M. Constantineanu" of the Ecosanogenesis Association in 

Romania. She has won during her activity research fellowships in 

Russia, France, Poland, The Netherlands and has collaborated for 

long periods in the frame of international research projects in The 

Netherlands in the field of biological control of plant diseases (1993, 

1995, 2000), mycorrhizas (COST 870, manager for Romania), 

Erwinia amylovora (COST 674), organic horticulture (COST FA 

1105), strigolactones (COST FA 1206, manager for Romania). In 

Romania, she has worked in different national research projects 

RELANSIN, BIOTECH, CEEX, PN II, CNCSIS Idei, PN-II51-078, 

PN-II-PCCA-2013-4-00995//160/2014 (MAIA) a.o. She is one of the 

authors of 8 patents omologated by OSIM and of 4 applications for 
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new patents, all of these being the results of the research projects 

successfully finished. She is a member of scientifical national and 

international organizations, invited for many international congresses 

in 20 countries: Denmark (1991), Holland (1992, 1993, 1995, 1996, 

2000, 2003, 2015), Belgium (2000, 2011, 2013), Turkey (1993, 

2002, 2008, 2016), Poland (1994, 1997, 1998, 1999, 2005, 2012, 

2014), Great Britain (1994), Czeck Republik (1997), Italy (2016, 

2017), Greece (1997, 2011), Switzerland (1997), Austria (1998, 

1999), Israel (1998, 2009, 2013, 2017), Hungary (1999), France 

(1987, 2000), Spain (2004), Portugal (2010), Taiwan (2000), South 

Africa (1999), Russia (1979, 2007) a.o. Since 2006, she has been the 

vicepresident of the Mycological Society in Romania (SMR), being 

one of the founder member of this association and one important 

contributor of the development of SMR. Since 2011, she has been 

elected in the board of the European Mycological Association 

(EMA) as executive editor for EMA Newsletter. She is reviewer for 

prestigious scientific journals as Plant Pathology, Mycological 

Research (Great Britain), Phytoparasitica (Israel), Phytopathologia 

(Poland), Mycologia Balcanica (Bulgaria), Biologia (Slovakia), Acta 

Scientiarum Polonorum – Hortorum Cultus (Poland), ISI indexed, IF 

= 0.522; African Journal of Agricultural Research (www. 

academicjournals.org/ajar), African Journal of Microbiology Research 

(www.academicjournals.org.ajar);  Romanian Biotechnological Letters 

(ISI indexed, IF = 0.422), Electronic Journal of Polish  Agricultural 

Universities (EJPAU), Biocontrol Science Technology (ISI indexed, 

IF = 0.918), Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics (ISI 

indexed, IF  = 1.420); Applied Ecology and Environmental Research 

(AEER) Hungary (ISI indexed, IF = 0.681); Asian Journal of 

Agricultural and Horticultural Research (AJAHR) – Science 

Domain; Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences (LAMPS) 

– Science Domain; Asian Journal of Research in Crop Science 

http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org.ajar/
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(AJRCS) – Science Domain. Also, prof. Şesan is involved in 

editorial activity for the national journals [Plant Protection Bulletin 

(1984-1994), Annales of Plant Protection Institute Bucharest, vol. 

XXVIII-XXXI (1997-2001); Journal of Plant Development, Iassy 

Botanical Garden (since 2009); Acta Oecologica Carpatica (since 

2009); Journal of Silviculture and Cinegetics (since 2010); Annals of 

West University of Timişoara Biology (since 2010); Acta Horti 

Botanici Bucurestiensis (The Journal of Bucharest University) 

Botanical Garden „D. Brandza” Bucharest (since 2013), and was 

collaborating in Plant Health from the first issue. She became 

member in editorial committees of Phytopathologia (Poland) since 

2006 up to the present, and recently for: Acta Scientiarum 

Polonorum. Hortorum Cultus (Poland) (01.01.2017-31.12.2020)  and 

Asian Journal of Research in Crop Science – Science Domain, India, 

as academic editor (24.12.2018-23.12.2022). She has been member 

of the organizing committee of some international events in Plant 

Pathology and Mycology in Romania and Poland. Web site:  

http://www.bio.unibuc.ro/tsesan/index.html, http//www.plant-journal. 

uaic.ro / J. Plant Development,  2009, 16: 131-138; http://www.bio. 

unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3

Aprof-dr-csi-dr-membru-corespondent-asas-tatiana-eugenia-esan-& 

catid=113%3Apagini-personale&Itemid=108;  mentionated in Who's 

who, Personenenzyklopädien AG, Switzerland, 2009, vol IV: 1336; 

2010, vol. V: 1334-1335; Dictionary of the Personalities in 

Romania,  Romanian  Who's who,  ed. 2010, Publishing House 

Anima Bucharest: 464-465; ed. 2012, 463-464; Edition 2014: 449; 

Edition 2015:445-446; Edition 2016: 419; Dictionary of the Fungi, 

2001, ed. IX, p. 162; 2008, ed. X, p. 166; Contemporary feminine 

personalities in Romania, 2013, Meronia Publishing House, 

Bucharest, p. 407; Past and contemporary biologists. Portraits, 
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memories, scientific life, 2015, written by acad. C. Toma in the 

University Al. I. Cuza Iassy Publishing House: 102-103, 392-440. 

The 75th anniversary is a special moment in the life of 

Professor univ. dr. Tatiana-Eugenia ŞESAN, but also of the entire 

academic community, wishing her many happy years with health and 

beautiful accomplishments! 

 

Happy anniversary, Professor dr. Tatiana-Eugenia ŞESAN! 
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ANALIZA CRITICĂ PRIVIND RAPORTAREA STĂRII DE 

CONSERVARE A HABITATELOR DIN ROMÂNIA ÎN BAZA 

ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 

 

Simona MIHĂILESCU, Marilena ONETE,  

Iuliana-Florentina GHEORGHE, Daniela STRAT,  

Mihăiță-Iulian NICULAE, Florian BODESCU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 

 

Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar 

din România a fost unul dintre principalele obiective ale raportării 

din 2019 în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/ 43/CEE. 

Raportul a fost transmis către Comisia Europeană la 30 aprilie 2019, 

conform cerințelor europene adresate fiecărui stat membru.  

La întocmirea raportului din 2019 au fost sesizate diferențe 

între informațiile raportate de România pentru prima dată, în 2013. 

S-au sesizat o serie de neconcordanțe cu informațiile aferente rețelei 

Natura 2000 (în cadrul Formularelor Standard Natura 2000) pentru 

SCI-uri desemnate ulterior anului 2007, în 2015 sau cele care au fost 

actualizate începând cu 2016 până în decembrie 2018. De asemenea, 

s-au identificat inconsistențe în check list-ul pentru habitatele de 

interes comunitar (Checklists for Annex I Habitat types).  

Pentru grupele de habitate care au fost în implementare de 

către Institutul de Biologie București, s-au folosit informații/ date/ 

observații de teren/ documente de la proiectele care au stat la baza 

desemnării siturilor menționate mai sus, precum și planurile de 

management aferente SCI-urilor din rețeaua Natura 2000 care au fost 

aprobate în perioada 2011 – 2017. 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Completarea 

nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/Reporting2019/Art17_checklists.xls
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sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și 

habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza 

articolului 17 al Directivei Habitate 92/ 43/CEE”. Proiectul este 

finanțat prin Contractul de finanţare POIM nr. 238/11.03.2019, cod 

SIMIS 2014+120009, în care Institutul de Biologie București este 

Partener al Ministerului Mediului, care are calitatea de lider. 

 

 

ANALIZA CRITICĂ PRIVIND RAPORTAREA STĂRII DE 

CONSERVARE A SPECIILOR DE PLANTE DIN ROMÂNIA 

ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 

 

Simona MIHĂILESCU, Marilena ONETE, 

 Iuliana-Florentina GHEORGHE, Daniela STRAT,  

Mihăiță-Iulian NICULAE, Florian BODESCU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române  

 

Evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes 

comunitar din România a fost unul dintre principalele obiective ale 

raportării din 2019 în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/ 

43/CEE. Raportul a fost transmis către Comisia Europeană la 30 

aprilie 2019, conform cerințelor europene adresate fiecărui stat membru. 

La întocmirea raportului din 2019 au fost sesizate diferențe 

între informațiile raportate de România pentru prima dată în 2013.  

S-au sesizat o serie de neconcordanțe cu informațiile aferente rețelei 

Natura 2000 (în cadrul Formularelor Standard Natura 2000) pentru 

SCI-uri desemnate ulterior anului 2007, în 2015 sau cele care au fost 

actualizate începând cu 2016 până în decembrie 2018. De asemenea, 

s-au identificat inconsistențe în check list-ul pentru habitatele de 

interes comunitar (Check lists for Annex I Habitat types).  

Pentru speciile de plante implementate de către Institutul de 

Biologie București, s-au folosit informații/ date/observații de teren/ 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/Reporting2019/Art17_checklists.xls
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documente de la proiectele care au stat la baza desemnării siturilor 

menționate mai sus, precum și planurile de management aferente 

SCI-urilor din rețeaua Natura 2000, care au fost aprobate în perioada 

2011-2017. 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Completarea 

nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea 

sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și 

habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza 

articolului 17 al Directivei Habitate 92/ 43/CEE”. Proiectul este 

finanțat prin Contractul de finanţare POIM nr. 238/11.03.2019, cod 

SIMIS 2014+120009, în care Institutul de Biologie București este 

Partener al Ministerului Mediului, care are calitatea de lider. 

 

 

MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE 

DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU 

REGULAMENTUL UE 1143/2014 REFERITOR LA 

PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI 

RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE 

 

Paulina ANASTASIU
1,2

, Laurenţiu ROZYLOWICZ
3,4

,  

Cristiana-Maria PIOARCĂ-CIOCĂNEA
4
, Nicolae MANTA

5
 

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

3Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie 
4Universitatea din București, Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a 

Studiilor de Impact 
5Ministerul Mediului, Direcţia Biodiversitate 

 

În perioada 2018-2022 Ministerul Mediului, în calitate de 

Beneficiar, şi Universitatea din Bucureşti, în calitate de Partener, 

implementează proiectul „Managementul adecvat al speciilor 
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invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 

1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și 

răspândirii speciilor alogene invazive”, proiect cofinanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă crearea instrumentelor științifice și administrative necesare 

pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în 

conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și 

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. 

Obiectivele specifice sunt în număr de cinci şi vizează: 1) 

Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, 

nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea 

listei naționale a speciilor alogene invazive; 2) Identificarea căilor 

prioritate de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive 

din România; 3) Realizarea participativă a planului de acțiune pentru 

abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive 

din România; 4) Creșterea nivelului de conștientizare referitor la 

speciile alogene invazive din România; 5) Dezvoltarea capacității 

administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare 

în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive. 

Implementarea acestui proiect în România va contribui nu doar la 

implementarea Regulamentului UE 1143/2014, ci și a unor obiective 

din Strategia UE pentru Biodiversitate 2020. Totodată, prin 

activitățile de inventariere și cartare desfășurate în arii protejate, va 

contribui la managementul adecvat al siturilor Natura 2000 din 

România, obiectiv al Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 

2000, prin combaterea speciilor invazive. 
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SENSIBILITĂŢII 

POTENŢIALE, A UNOR HABITATE NATURA 2000 ŞI A 

PLANTELOR CU VALOARE CONSERVATIVĂ DIN 

PARCUL NATURAL BUCEGI (ROMÂNIA), LA 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 

Anca SÂRBU
1
, Georg A. JANAUER

2
, Norbert EXLER

2
,  

Ion SÂRBU
3
, Paulina ANASTASIU

1
 

1 Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Botanică şi Microbiologie, Intrarea 

Portocalelor 1-3, 060101 Bucureşti, România  
2 University of Vienna, Department of Limnology and Biological Oceanography, 

Althanstraße 14, 1090 Vienna, Austria 

3 Universitatea “Al. I. Cuza”, Departamentul de Botanică, Bulevardul Carol I 11, 

700506 Iaşi, România 

 

Cercetările s-au desfăşurat în Parcul Natural Bucegi, arie 

protejată din Carpaţii Româneşti şi au avut drept scop documentarea 

sensibilităţii potenţiale a şase tipuri de habitate Natura 2000 şi a 200 

de specii de plante cu valoare conservativă, faţă de schimbările 

regimului termic şi al precipitaţiilor, prognozate pentru acest secol.  

S-au utilizat în aceast sens, atât cunoştinţele oferite de 

expertiza regională, cât şi cele referitoare la formele ecologice ale 

speciilor, care exprimă adaptarea acestora la anumiţi factori de mediu 

şi reflectă caracteristicile ecologice actuale ale habitatelor pe care le 

populează. 

Toate cele şase tipuri de habitate Natura 2000 (cod: 4070, 

6150, 6230, 9110, 91V0, 9410), considerate în acest studiu, au fost 

evaluate ca fiind potenţial sensibile la modificările de temperatură şi 

de umiditate prognozate pentru acest secol. 

Habitatele alpine şi subalpine (tufărişuri, pajişti) au fost 

evaluate ca fiind mai dependente de temperaturile scăzute decât de 

umiditate, în timp ce habitatele de pădure au fost evaluate ca fiind 
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potenţial mai sensibile la uscăciune. Plantele microtermofile au 

evidenţiat o pondere mai mare (76-79%) în comunităţile vegetale din 

habitatele alpine şi subalpine considerate (cod Natura 2000: 4070, 

6150, 6230), iar plantele hidrofile (86-96%) în comunităţile vegetale 

ale habitatelor de pădure (cod Natura 2000: 9110, 91V0, 9410) 

considerate. 

Cu privire la preferinţele ecologice ale celor 200 de plante cu 

valoare conservativă, evaluate în acest studiu, s-a constatat faptul că 

80% dintre ele sunt microtermofile sau hidrofile şi în consecinţă 

potenţial sensibile la încălzire sau, respectiv, la uscăciune. Mai mult 

de jumătate dintre acestea (44%) sunt plante microtermofile şi 

hidrofile, potenţial senzitive la acţiunea ambilor parametri şi, deci, 

mai sensibile la modificările climatice prognozate. Scenariile 

climatice (2011-2100) şi hărţile de sensibilitate potenţială pentru 

habitatele considerate, elaborate prin parteneriat în cadrul proiectului 

internaţional HABIT-CHANGE: managementul adaptativ al 

modificărilor pe care le induc schimbările climatice, asupra 

diversităţii habitatelor din ariile protejate (programul CENTRAL 

EUROPE, co-finanţat de ERDF), sunt incluse în acest studiu. 

 

 

EXPLORAREA UNOR PARAMETRI ECOLOGICI AI 

PAJIȘTILOR MONTANE DIN CARPAȚII ROMÂNIEI 

 

Pavel Dan TURTUREANU
1
, Mihai PUȘCAȘ

1,2
,  

Philippe CHOLER
3 

1 Grădina Botanică A. Borza, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
2 Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

3 Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, LECA, Grenoble 

 

Pajiștile reprezintă unul dintre ecosistemele majore ale 

Carpaților, ocupând suprafețe considerabile de-a lungul unui larg 
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gradient altitudinal. Deși acestea au fost explorate intensiv sub raport 

ecologic și botanic, studiile la scară largă care cuprind, totodată, și 

evaluarea condițiilor pedo-climatice și de vegetație locale sunt încă 

incipiente. Analiza noastră reprezintă o explorare detaliată a relațiilor 

dintre diferiți parametri ecosistemici, incluzând trei masive montane 

reprezentative pentru Carpații românești (Parâng, Rodna, Apuseni) și 

un număr însemnat de parametri locali evaluați în situri de 

monitorizare cu suprafața de 100 m
2
. Acești factori cheie sunt 

reprezentați de productivitate (biomasă verde supraterană), indici de 

bioclimat local, condiții pedologice, stoichiometria elementelor C, N, 

P în sol și biomasă etc. Un important indice inclus în analiză este 

cantitatea de material vegetal descompusă, evaluată prin pierderea de 

ceai Rooibos din substratul pajiștii. Relațiile dintre acești factori 

obținute în cadrul studiului nostru indică complexitatea ecosistemelor de 

pajiști din Carpați și potențialul de explorare a unor ipoteze științifice 

de actualitate. Totodată, subliniem și rolul important al 

experimentelor de monitorizare de lungă durată desfășurate în munții 

de mare altitudine în cadrul proiectelor ODYSSEE și MEMOIRE, 

desfășurate în cadrul Grădinii Botanice „A. Borza”. 

Mulțumiri: Acest studiu este finanțat prin proiectul MEMOIRE (UEFISCDI, 

cod: PN-III-P1-1.1-PD2016-0925, contract 99 din 02/05/2018). 

 

 

CONSERVAREA FLOREI ENDEMICE DIN REGIUNEA 

CARPATICĂ: O INIȚIATIVĂ REGIONALĂ DE 

CERCETARE ÎN DOMENIUL BIOGEOGRAFIEI 

CARPAȚILOR 

 

Bogdan-Iuliu HURDU
1
, Elinor BREMAN

 2
, Marek SLOVAK 

3
, 

Consorțiul CRN*** 
1Institutul de Cercetări Biologice, filială a INCDSB,, Republicii 48, 400015,  

Cluj-Napoca, România 
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2Royal Botanic Gardens, Kew, Wellcome Trust Millennium Building, Wakehurst, 

Ardingly, West Sussex, England 
3Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Institute of 

Botany, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, Slovakia 

 

Existența numeroaselor studii corologice și a enumerațiilor de 

specii endemice din diverse zone ale Carpaților, cu o variabilitate 

mare de conținut de la o țară la alta, atât în privința accepțiunii 

taxonomice, cât și a viziunii asupra incluziunii în categoria 

endemitelor sau sub-endemitelor, a condus la lipsa unui consens într-

o zonă altfel unitară, atât geografic, cât și din punct de vedere al 

evoluției componentei biotice. De asemenea, accesul limitat la 

informațiile științifice existente la nivel național au generat inerente 

lacune în analizele deja existente ce privesc întreaga regiune și au 

condus la imposibilitatea formulării unor studii complete asupra 

endemismului. 

Obținerea unei viziuni comune asupra unităților taxonomice 

operaționale și a validității lor corologice, în ceea ce privește taxonii 

endemici ai regiunii, s-a dovedit în acest context necesară nu doar în 

domeniul conservării eficiente a florei autohtone, ci și în realizarea 

unor analize pertinente și relevante de biogeografie. Toate acestea au 

necesitat și o viziune geografică integrativă ce include, pe lângă 

Munții Carpați cu toate subunitățile acestora, și Bazinul intracarpatic 

Transilvan și regiunile piemontane și de podiș extracarpatice, 

reunindu-le în ceea ce considerăm Regiunea Carpatică (RC). 

Pentru a întâmpina aceste neajunsuri, în urma unor întâlniri 

informale ce au avut loc în perioada 2016-2017 între colaboratori 

mai vechi angajați în studiul endemismului, au fost puse bazele 

Inițiativei pentru Endemitele Carpaților (CEI), având membrii din 

majoritatea țărilor Carpatice (România, Ucraina, Slovacia, Polonia și 

Cehia). Aceasta avea ulterior să se formalizeze sub numele de 

Carpathian Research Network (CRN), în cadrul unui proiect 
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internațional coordonat de Royal Botanical Gardens Kew, în cadrul 

parteneriatului lansat de Millenium Seed Bank (MSB), Wakehurst. 

Proiectul este structurat pe trei mari direcții: (1) conservarea 

speciilor endemice și rare din RC prin colectarea de semințe și 

stocarea lor pe termen lung atât la banca de semințe a Kew (MSB), 

cât și în banca de semințe ce va fi înființată la Cluj, pentru speciile 

colectate în România; (2) desfășurarea unor studii focale asupra unor 

taxoni endemici din RC (din cadrul genurilor Draba, Soldanella, 

Daphne sau Carex, precum și a speciei Silene zawadzkii), prin 

metode de taxonomie, filogeografie și filogenie moleculară, în scopul 

unei mai bune înțelegeri a evoluției florei regiunii în ansamblu; (3) 

Obținerea consensului în privința listei valide a taxonilor endemici și 

sub-endemici din RC, a unităților geografice operaționale și 

realizarea unei baze de date exhaustive (gestionată de LECA) cu 

distribuția precisă a acestor taxoni în regiune, pe baza analizei 

literaturii științifice publicate la nivelul fiecărei țări, a colecțiilor de 

herbar din regiune și a datelor nepublicate existente în diverse baze 

de date. Datele astfel obținute în cadrul CRN urmează a fi utilizate în 

studii de biogeografie, biodiversitate, și de optimizare a rețelei de arii 

naturale protejate la nivel regional, precum și la publicarea primei 

monografii a endemitelor din RC, sub auspiciile RGB KEW. 

Dorim să prezentăm în continuare structura în detaliu și 

principalele obiective ale proiectului, precum și un scurt rezumat al 

activităților primului an (2019). 

 

***Consorțiul CRN (Carpathian Research Network): Cehia (Herbarium 

and Department of Botany, Charles University, Praga): Patrik Mráz; 

Polonia (Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 

Cracovia): Michał Ronikier; România (Universitatea Babeș-Bolyai, 

Grădina Botanică „A. Borza” Cluj-Napoca): Mihai Pușcaș; Slovacia (Plant 

Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava): 
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Ján Kliment, Jaromír Kučera, Peter Turis, Jozef Šibík; Ucraina (Ivan 

Franko National University of Lviv): Yuriy Kobiv, Lydia Tasenkevich; 

Franța (Univ. Grenoble Alpes, Laboratoire d’Écologie Alpine (LECA), 

Grenoble): Julien Renaud. 

 

 

TIPURI DE DEHISCENȚĂ A ANTERELOR LA UNELE 

SPECII SPONTANE DE POACEE 

 

Mihaela Ioana GEORGESCU, Vlad Ioan POPA,  

Daniel Constantin POTOR
  

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București  

(Centrul de cercetare pentru calitatea produselor agricole, Laboratorul de 

morfologie vegetală și microscopie) 

 

Deschiderea anterelor și eliberarea polenului sunt un pas 

important în asigurarea succesului polenizării – un proces esențial 

pentru plante, dar și pentru asigurarea hranei omului. 

În familia Poaceae, deschiderea anterelor este un caracter de 

specie. Linia de dehiscență poate fi sub forma unei despicături 

longitudinale sau poate fi limitată la un capăt sau la ambele capete 

ale anterei. Pentru a se evidenția modul de deschidere al anterelor, au 

fost recoltate din grădina botanică a USAMVB anterele a patru specii 

de poacee și analizate ulterior cu SEM FEI Inspect S50. 

La Hordeum bulbosum (Triticeae), anterele se deschid la vârf, 

unde se observă formarea unui por asemănător modului de 

dehiscență descris în literatura de specialitate la porumb. 

În cazul speciilor de Elymus repens (Triticeae), Lolium 

perenne (Pooideae) și Pennisetum alopecuroides (Paniceae), anterele 

se deschid longitudinal, după o linie, asemănător cazului descris la 

Oryza sativa. 
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EPIPACTIS × SCHMALHAUSENII K. RICHT. ÎN FLORA 

ROMÂNIEI 

 

Remus DULUGEAC
1
, Mihai BOBOCEA

2
,  

Culiță SÎRBU
3
, Adrian OPREA

4
 

1Poliția municipiului Piteşti 
2Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România  

3 Universitatea de Studii Agronomice şi Medicină Veterinară  

„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
4 Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a  

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 

În investigaţiile noastre de teren în Carpaţii Orientali a fost 

identificat un taxon al genului Epipactis, având caractere 

intermediare între speciile Epipactis atrorubens şi E. helleborine 

subsp. helleborine. S-a remarcat că există caractere destul de subtile 

ale indivizilor identificaţi, care se apropie fie de unul dintre părinţi, 

fie de celălalt. În Europa, acest taxon a fost identificat şi în Slovacia, 

Germania, Polonia, NV Rusiei europene, Austria, Belgia, Cehia, 

Elveţia, Marea Britanie, Suedia, Grecia, Italia, Iugoslavia, Franţa etc. 

 
 

RANUNCULUS BINATUS RCHB. (RANUNCULACEAE JUSS.) 

ÎN FLORA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

Ca rezultat al cercetărilor floristice efectuate în lunca cu 

vegetație ierboasă, situată la hotarul între satul Pojarna și comuna 

Cornești, raionul Ungheni, în luna mai, anul curent, au fost observate 

numeroase plante din genul Ranunculus L. care, după caractere 

morfologice și condițiile stațiunii, corespund cu Ranunuculus binatus 
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Rchb.. Specia Ranunculus binatus a fost descrisă de Heinrich 

Gottlieb Ludwig Reichenbach în lucrarea sa Flora Germanica 

Excursoria, în 1932, pe baza unui exemplar colectat de Franz Welden 

în Transilvania, România. Pentru a clarifica conceptul de R. binatus 

și a stabili aplicarea acestei denumiri, Franz G. Dunkel (2011), din 

motivul că nu se găsește exemplarul tipic al speciei date, propune ca 

neotip al denumirii R. binatus un exemplar din Herbarul 

Kitaibelianum, Budapesta, identificat de însuși Paul Kitaibel drept R. 

binatus, colectat de către Samuel Genersich din nordul Slovaciei, 

care morfologic corespunde bine cu descrierea inițială. Identitatea 

speciei R. binatus rămâne a fi temă de discuție, botaniștii în lucrările 

de specialitate o tratează la rang taxonomic diferit, unii o recunosc la 

nivel de varietate binatus (Kit. ex Rchb.) Penev [Beldie, 1974; 

Ciocârlan 1990; Costache, 2011; Sârbu et al. 2013] sau subspecie 

[subsp. binatus (Kit. ex Rchb.) A. Jasiewicz] în cadrul speciei R. 

auricomus L., alții o includ ca sinonim la R. auricomus L. [Tutin a. 

Akeroyd, 1993; Цвелев, 2001; The Plant List, 2013] sau este 

recunoscută ca specie bună [Nyárády, 1953; World Plants, Catalogue 

of Life: 2019 Anual checklist.]. 

Includerea speciei R. binatus Rchb. ca sinonim la R. 

auricomus L. ne pare dubioasă, deoarece plantele de R. binatus se 

deosebesc morfologic și ecologic de cele de R. auricomus. Plantele 

înregistrate recent, din Republica Moldova, sunt înalte până la 30-40 

cm, cu tulpini comparativ subțiri și se deosebesc de cele de R. 

auricomus L. prin prezența frunzelor bazale de dimensiuni mai mici, 

toate fidate până la sectate, nu rotund-reniforme întregi; cele 

tulpinale cu segmente liniare întregi, foarte rar unul sau două 

segmente cu 1-2 dințișori, nu totalmente dințate, flori în diametru de 

± 10 mm, nu de 15-20 mm, petale galbene, obovate de 6 mm 

lungime și late de 4 mm, glabre, caduce înaintea sepalelor. Sepale 

ovate, inegale, de 3-5 mm lungime, pubescente. Achene pubescente. 
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Vegetează în luncă cu vegetație ierboasă, dominată de Geranium 

pratense L. și Cirsium canum (L.) All.; specii însoțitoare: Achillea 

pannonica Scheele, Arctium lappa L., Carex riparia Curtis, 

Centaurea jacea L., Cerastium dubium (Bastard) Guépin, Daucus 

carota L., Ficaria verna Huds., Galium aparine L., G. verum L., 

Glechoma hederacea L., Iris pseudacorus L., Lathyrus pratensis L., 

Lysimachia nummularia L., Peucedanum carvifolia Vill., Phleum 

pratense L., Plantago lanceolata L., Poa pratensis L., Potentilla 

reptans L., Ranunculus acris L., R. repens L., Rorippa sylvestris (L.) 

Besser, Rumex obtusifolius L., Scutellaria hastifolia L., Serratula 

tinctoria L., Symphytum officinale L., Taraxacum camylodes 

G.E.Haglund, Trifolium repens L., Valeriana officinalis L., Valerianella 

locusta (L.) Laterr., Veronica arvensis L., V. longifolia L. și altele.  

Astfel, specia R. binatus este caracteristică vegetației din ordinul 

Molinietalia caeruleae W.D.J.Koch, pe când R. auricomus L. este 

caracteristică pentru pădurile din alianța Carpinion betuli Issler 1931. 

Specia Ranunculus binatus Rchb. este hemicriptofită, 

mezofilă, răspândită prin lunci cu vegetație ierboasă din Europa 

Centrală și de Sud-Est.  

 

 

DESPRE COROLOGIA UNOR PLANTE RARE CU AREAL 

PE TERITORIUL OLTENIEI 

 

Daniel RĂDUȚOIU
1
, Ion STAN

2 
1 Departamentul de Biologie și Ingineria Mediului,  

Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova 
2Facultatea de Agricultură, Grădina Botanică ”Al. Buia”, 

Universitatea din Craiova 

 

Oltenia, regiune situată în partea de sud-vest a României, are 

condiții pedoclimatice variate ce au determinat o fitodiversitate 
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ridicată. Pe teritoriul Olteniei există numeroase plante cu grade 

sozologice diferite, care și-au modificat arealul.  

În urma numeroaselor deplasări efectuate în diverse zone din 

Oltenia, coroborat cu datele colectate din Herbarul Universității din 

Craiova (C.R.A.), s-au identificat unele diferențe ce au constat fie în 

lipsa speciilor din localități menționate în literatura de specialitate 

sau din herbar (ex. Rindera umbellata, Aldrovanda vesiculosa, 

Cyperus hamulosus), fie în identificarea de noi stațiuni pentru altele 

(ex. Carex secalina, Jasione montana, Silene borysthenica, Erodium 

hoefftianum etc.). 

Dacă la aceastea se mai adaugă faptul că unele specii au limită 

de areal pe teritoriul României (Olteniei) (ex. Ziziphora capitata), 

prezintă importanță științifică, practică, ornamentală (ex. Acanthus 

balcanicus, Trifolium michelianum) sau și-au redus teritoriile datorită 

diverșilor factori externi (ex. Salvia sclarea), sau aridizării și 

antropizării habitatelor unde vegetează aceste specii (ex. Sternbergia 

colchiciflora, Dianthus trifasciculatus, Hypericum rumeliacum, 

Trifolium ornithopodioides, Trifolium squamosum), ne putem da 

seama de necesitatea protejării lor. 

Datele inserate în prezenta lucrare pot fi utilizate fie la completarea 

corologiei, fie la reactualizarea acesteia la speciile prezentate. 

 

 

TURIST ȊN GRĂDINA BOTANICĂ KYOTO 

 

Paul LUPOAE
1
, Mariana LUPOAE

2 

1Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi 
2Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie 

 

Cu o tradiţie, dar şi o istorie palpitantă de peste 100 de ani, 

Grădina Botanică a Prefecturii din Kyoto-Japonia, situată pe malul 

stâng al râului Kamo surprinde vizitatorii, dar şi specialiştii ȋn 
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domeniu, prin diversitatea floristică conservată pe o suprafaţă de cca 

240.000 m
2
. Prezentarea colecţiilor (rododendroni, bambuşi, paeonii, 

trandafiri, irişi, pruni şi cireşi japonezi, camelii, lotuşi, crizanteme, 

bonsai etc.) ȋntr-o manieră peisagistică de excepţie (Nakaragi Jinja 

Shrine, Kadan, Hasuike etc.), stârneşte curiozitatea tuturor celor care 

calcă pragul ȋncă de la intrare, unde pot fi nu numai admirate, ci şi 

cumpărate plante cunoscute sau mai puţin cunoscute de pe toate 

continentele. Complexul de sere denumit Conservatory se desfăşoară 

pe o suprafaţă de 4700 m
2 

şi adăposteşte peste 4.500 de taxoni din 

regiuni tropicale şi temperate, alături de expoziţii temporare inedite 

pe diferite teme botanice ce merită văzute. 

 

 

ACCESIBILIZAREA GRĂDINILOR BOTANICE PRIN 

MOBILE APPS – PROIECT PILOT  

DERULAT ÎMPREUNĂ CU MICROSOFT ŞI NEW BUSINESS 

DIMENSIONS 

 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU
1
, Emilian OANĂ

2
,  

Bogdan DANCU
2
 

1Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din București 
2New Business Dimensions 

 

Devine din ce în ce mai obișnuit ca o grădină botanică să poată 

oferi o gamă largă de metode pentru accesibilizarea colecțiilor. 

Aplicațiile mobile reprezintă o oportuninate de a integra tehnologia 

în experiența vizitatorilor grădinii botanice și, de asemenea, este o 

metodă de interpretare ce nu necesită resurse umane.  

În 2019, Universitatea din București, împreună cu Microsoft și 

New Business Dimensions au derulat un proiect pilot ce a avut ca 

obiectiv realizarea unei aplicații mobile pentru Grădina Botanică  



 

~ 49 ~ 

„D. Brandza”. Aceasta oferă informații despre punctele de interes ale 

grădinii botanice, despre evenimentele ce se desfășoară aici, oferă 

tururi ghidate și posibilitatea de a determina specii de plante din 

grădina botanică. 

 

 

ESTE POSIBILĂ AUTOFINANȚAREA 

 ÎNTR-O GRĂDINĂ BOTANICĂ? 

 

Cristina COPACI, Iosif SOOS, Tunde JAKO,  

Oana SICORA, Lia MLADIN, Cosmin SICORA 

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

 

În ultimii ani, în Grădina Botanică „Vasile Fati” s-a încercat 

desfașurarea de activități de autofinanțare. Pentru aceste activități s-a 

folosit material vegetal existent în Grădina noastră Botanică, material 

care a fost prelucrat pentru a fi prezentat potențialilor cumpărători. 

Activitățile de autofinanțare constau în fabricarea și vânzarea 

cidrului și a sucului de mere produs din mere locale în fabrica 

proprie, realizarea de săculeți aromatici, de baie și potpuri-uri, 

confecționarea de lumânări din ceară naturală și decoruri naturale 

pentru diferite sărbători. De asemenea, au fost realizate tablouri 

folosind licheni și alte elemente naturale, aranjamente tip 

“kokedama”, miniterarii și au fost valorificate plantele obținute in 

vitro sub formă de “mini-grădină autoîntreținută”. Vor fi prezentate 

pe rând aceste activități cu avantajele, dezavantajele și greutățile 

întâmpinate în realizarea lor. 
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TERAPIE NATURISTĂ – „REMEDII FLORALE BACH” 

 

Maria SOPOREAN
1
, Gabriela VLĂSCEANU

1,2
, 

 Iuliana CRIȘAN
1,2

  
 1

Societatea Română de Istoria Farmaciei
 

2
S.C. Hofigal S.A. București 

 

Această terapie poartă numele medicului englez Dr. Eduard 

Bach, cel care la începutul sec. al XX-lea i-a pus bazele, dedicându-și 

întreaga sa viață descoperirii acesteia. 

Esențele florale Bach, alese în concordanță cu starea mental-

emoțională a persoanei cu o suferință fizică, grăbesc vindecarea și 

pot fi asociate oricărei metode terapeutice. 

Metoda cuprinde 38 de remedii florale Bach originale, 

structurate în 7 grupe conform manifestării mental-emoționale, 

preparate din flori sau crenguțe, de regulă din plante ale florei 

spontane, obținute prin metoda soarelui sau a fierberii.  

Cele 38 de remedii, singure sau în asociere, acoperă, după Dr. 

Eduard Bach, toate emoțiile negative, iar rezultatul terapiei este 

benefic dacă diagnosticul este corect pentru disconfortul psihic ce 

afectează sănătatea fizică. 

 

 

DĂUNĂTORI AI PLANTELOR DIN GRĂDINA BOTANICĂ 

UNIVERSITARĂ „PAVEL COVACI” 

 DIN MACEA 

 

Ioan DON
1,2

, Cornelia Doinița DON
2
, Lavinia Ramona SASU

1
,  

Dan VIDREAN
1
, Mihai Larian BRAD

1 

1Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,  

Departamentul de Ştiințe Economice și Tehnice 
2Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 
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Lucrarea cuprinde rezultatul observațiilor realizate de autori, 

în ultimul deceniu, în Grădina Botanică din Macea. Principalii 

dăunători ai plantelor din această grădină sunt mai ales insectele, dar 

s-au înregistrat și daune produse de unele mamifere și păsări. 

Lucrarea vine și cu unele completări referitoare la plantele gazdă ale 

unor dăunători. 

Dintre insectele depistate la Macea și care au produs daune 

mai însemnate sunt: omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea), 

cicada lămâiului (Metcalfa pruinosa), insecta tigru a stejarului 

(Corythucha arcuata), insecta tigru a platanului (Corythucha ciliata), 

omida păroasă a buxusului (Cydalima perspectalis) și molia minieră 

a frunzelor de castan (Cameraria ohridella). Au fost depistate peste 

25 de specii de insecte dăunătoare care produc atacuri asupra 

plantelor din această grădină botanică.  

Mamiferele care au produs daune sunt iepurele de câmp 

(Lepus europaeus) și cârtița (Talpa europaea), iar dintre păsări 

cioara de semănătură (Corvus frugilegus), care se găsește într-o 

populație foarte mare în teritoriul luat în studiu. 

Diversitatea vegetală ridicată a permis și apariția, respectiv 

prezența acestor dăunători în Grădina Botanică din Macea.  

 

 

O PLANTĂ CU ORIGINE ENIGMATICĂ ÎN ROMÂNIA: 

NITRARIA SCHOBERI 

 

Gavril NEGREAN 

 

De prin anii ‘60 ai secolului trecut (mai exact 2.IX.1962), de 

când am vizitat pentru prima oară Vulcanii Noroioși, mi-am pus 

întrebarea de unde și cum a ajuns aici această plantă legată foarte 

mult de noroaiele de la marginea vulcanilor noroioși din Buzău. Este 
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ea un migroelement continental, ajuns aici prin migrații succesive, 

ori are altă proveniență? În ultimii ani cred contrariul. O plantă atât 

de legată de sărături puternice nu putea ajunge aici prin migrații 

liniare. Coridorul botanic prin care ar fi trebuit să vină nu are sărături 

continue (de ex. planta nu a fost indicată din Ukraina). Prezența ei 

aici are alte explicații.  

Am analizat mai multe posibilități pentru prezența ei aici. 

Zoochoria este și ea exclusă. La noi planta nu este consumată de 

animale, dovadă existența ei doar aici, la Beceni și la Policiori, deși 

mai există și alți vulcani în zonă. Atunci? Antropochoria este și ea 

exclusă. Foarte puțin probabil că vreun popor migrator să fi adus aici 

planta. Migratorii făceau de multe ori ani de zile din zonele de 

dincolo de Urali spre Carpați, așa că și această ipoteză cade. În 

Europa nu este plantă medicinală. Este exclusă, de asemenea, 

eventuala plantare de către Dimitrie Brânză, care semnalează pentru 

prima oară planta de aici.  

Sigur, este o plantă ce s-a format cândva pe malul Paratethys-

ului (17-15 mil. ani) – Marea Sarmatică și a dăinuit aici izolată mai 

bine de 7 milioane de ani. Situație similară cu Prospero 

paratethicum, care, după regretatul prof. Speta, s-ar fi format pe 

malurile Paratethis-ului sau ale Mării Sarmatice. Tot aici s-a format 

foarte probabil și Iris brandzae, dar nu în sărături foarte concentrate, 

ci prin pajiștile ușor sărăturate din jurul Vulcanilor Noroioşi. Numai 

o secvențiere a unor populații din Asia și Africa de NW comparativ 

cu cele din România ar putea da un răspuns hotărâtor. După câte se 

știe, acum circa 7 Ma Marea Sarmatică se întindea până în zona 

Vulcanilor Noroioși (Mari și Mici), iar planta noastră s-a format 

probabil pe malurile acelei mări, pe un areal întins; populațiile de pe 

malurile acestei mări s-au fragmentat, planta noastră rămânând aici 

izolată de celelalte din Europa de SE, NW-ul și E-ul Mării 

Mediterane, ca și de cele din Asia Centrală. Mai mulți autori 
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consideră disjuncția speciilor de Nitraria greu de explicat. În ultima 

lucrare văzută de noi, se emite ipoteza originii genului Nitraria în 

estul Tethys-ului, mai exact astăzi în Asia Cenrală de E. Analizele 

filogenetice moleculare arată că Nitraria este un gen vechi, de 

origine Paleocenă la Cretacică. N. schoberi 2n = 24 (diploidă), este 

considerat că s-a format în Miocen (circa 10 Ma). Din păcate, pe nici 

una din hărțile văzute de noi, planta din Carpați nu este figurată, 

încât ar fi necesară o cercetare secvențială a plantei, comparativ cu 

populațiile din Africa de NW și Asia Centrală.  

 

 

LINIA NISTRU – NEGREAN, UN NOU CONCEPT ÎN 

DELIMITAREA FLOREI DE TIP CENTRAL EUROPEAN DE 

CEA DE TIP CONTINENTAL 
 

Gavril NEGREAN 

 

În marea majoritate a lucrărilor de botanică, dar și în vorbirea 

curentă, România este așezată în SE-ul Europei. Fals. Atunci, unde 

este zona dintre Marea Neagră și Marea Caspică? De altfel, puțină 

lume știe de faptul că topometrii austrieci au stabilit centrul Europei 

undeva pe malul drept al Tisei, între Gara Valea Vișeului și Sighetul 

Marmației. Monumentul amplasat acolo se vede din trenul ce duce 

spre Sighet. Calculul s-a făcut între Capul Nord din Norvegia de N și 

Capul Matapan, din Grecia continentală și între creasta Munților 

Urali și Capul Finisterre. Mai nou, există Capul Petroso din 

Portugalia, mai la W cu 18 km, astfel, monumentul de pe Tisa ar 

trebui mutat mai spre W cu 9 km. Mai sunt și alte variante. Oricum 

ar fi, România este situată chiar în centrul Europei. Un argument 

interesant este și acela al unui rus, care a publicat o hartă în 1946 cu 

gradienții atlantici și cei continentali, ei bine, izograda 0 fiind situată 

cam la limita de E a României. 
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În lucrarea noastră, încercăm să demonstrăm faptul că flora de 

tip central european se întinde până la Nistru. Pentru aceasta 

pledează mai multe sute de plante, care își au arealul compact central 

european și numai, până la Nistru. În primul rând mai multe plante 

lemnoase, purtătoare mai elocvente în genele lor a faptului că sunt 

adaptate la clima din zona central europeană. Astfel, din cele 9 specii 

de Quercus, existente în România, numai 2 trec dincolo de Nistru: 

Quercus robur și Q. petraea.  

Linia Nistru Negrean: Termenul ne aparține și l-am inventat 

pentru a desemna o linie destul de clară din punct de vedere geologic, 

peisagistic și botanic, care se întinde de la Marea Neagră până la 

Marea Baltică. Nistrul curge pe o falie, ce delimitează Platforma 

Rusă, cel puțin în zona noastră, de zona Carpatică de orogen.  

Argumente botanice. În Atlas Florae Europeae (AFE) am 

identificat cel puțin 200 de taxoni ce își au limita de W la Nistru. 

Este vorba de cele 13 volume pe care le-am putut consulta. În cele 13 

volume din Atlas, sunt prelucrate plante ce corespund în mare cu 

volumele I-IV din Flora României, respectiv până la Rosaceae. În 

total ar putea fi vorba de circa 5-600 de taxoni. Cu totul suficiente 

pentru a marca o linie clară de demarcație între flora mai mezofilă de 

la Nistru spre W de cea de la E de Nistru, cu climă mai xerofilă. Mai 

putem aminti și de faptul că dincolo de Nistru, putem vorbi de un 

coridor biologic, situat aproximativ între 43° și 51° latitudine 

nordică. Aceste limite corespund întru totul cu sugestia acestor limite 

făcută de R. Soó: între Marea Neagră spre N până aproximativ la 

linia Kiiv – Kursk – Orenburg, de la care spre S avem stepe, iar la N 

silvostepe. În afară de AFE, situl Euro+Med PlantBase are hărți 

pentru toate speciile din Europa. Câteva exemple: Aurinia petraea 

(Alyssum petraeum), Carex liparocarpos (Carex nitida), Carex 

strigosa (& Basarabia), Convolvulus cantabrica, Cyperus glaber  

(& Basarabia), Quercus cerris, Q. pubescens, Q. frainetto, Q. 

pedunculiflora, Silene noctiflora (& Bas.), Sorbus domestica (B), S. 
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torminalis (B), Veronica orchidea (B), Clematis vitalba (AFE 1679), 

Dianthus armeria (AFE 1937, incl. Ba).  

 

 

DIN NOU DESPRE ZINGERIA PISIDICA SAU 

FILOGEOGRAFIA UNUI MIGROELEMENT  

PANONIC-DACIC-GETIC – CAUCAZIAN-ANATOLIC 
 

Gavril NEGREAN 

 

Un excelent articol privind taxonomia, corologia, ecologia și 

cenologia plantei Zingeria pisidica ne-a atras atenția (DIHORU & 

BORUZ 2013). 

Planta, descoperită de Dimitrie Grecescu, a fost determinată 

după oarecari ezitări și cu trimiteri la unii dintre cei mai mari 

botaniști ai timpului. Considerată la început (ba chiar până azi, din 

necunoașterea distribuției generale) endemică la noi (Prodan, Borza, 

Sanda & al., Buia etc.) sau chiar pontică (Ciocârlan 1988: 430), s-a 

dovedit a fi caucazic-anatolică (TUTIN 1980: 246). În ultima lucrare, 

cea a lui Dihoru & Boruz (2013: 137, 139), se ajunge la concluzia că 

ar fi vorba de o plantă adventivă împotriva părerii lui Tutin. Ca 

argument se aduce faptul că planta ar fi în expansiune spre N și că ar 

crește în locuri perturbate. Ca atare se emite părerea că ar putea fi 

vorba de osmanochorie sau ornitochorie. 

Personal nu cred în ornitochorie (DIHORU & BORUZ 2013: 139). 

Greu de crezut că o plantă venită din Anatolia nu a rămas și în Turcia 

europeană sau prin Bulgaria. Așa cum se știe, principalele căi de 

migrație ale păsărilor merg paralel cu Marea Mediterană (sudul și 

vestul Anatoliei) și estul Mării Negre. Pe de altă parte, sistemul 

actual de migrații ale păsărilor s-a stabilizat acum circa 10.000 de 

ani. Chiar dacă ar fi așa, distribuția actuală din România este mult 
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prea mare pentru a admite acest lucru. A trebuit un timp extrem de 

mult pentru ca o plantă să ajungă de prin Moldova de S & N până în 

Oltenia și Banatul de S.   

Pentru rezolvarea acestei probleme propunem următorul 

scenariu: până acum circa 7 milioane de ani zonele de șes din 

România și împrejurimi erau acoperite de Marea Sarmatică. Genul 

Zingeria își are centrul genetic în zona Caucazului. Izochorele celor 

5 specii intersectează această zonă. Zingeria pisidica a migrat din 

zona Munților Caucaz spre NW, făcând un drum de circa 2.000 km 

în circa 2 mil. de ani. Clima era încă subtropicală. Venind dinspre E, 

planta a ajuns mai întâi prin Moldova, de unde a pătruns încet spre 

Muntenia, a ajuns și în Munții Parâng de unde, probabil prin Defileul 

Jiului a pătruns mai departe, a trecut Porțile de Fier ale Transilvaniei 

ce ne aduce aminte de bătălia de la Tapae, și a ajuns și în Banat. Este 

probabil că o dată ce clima s-a răcit (acum circa 2 mil. de ani planta a 

dispărut din Parâng. Ne-a mirat existența plantei în Parâng (1600 m), 

însă în Munții Caucaz, planta este citată și de la 2700 m! Desigur, 

Munții Caucaz sunt situați mult mai la S decât Carpații.  

În ce privește corologia, aducem unele completări la cea a 

autorilor amintiți. Trebuie să spunem că până acum nu cunoaștem 

vreo lucrare în care planta să fie indicată din Transilvania (DIHORU 

& BORUZ (2013: 139), dar dacă este vorba de Stâna de Vale, aceasta 

nu este în Transilvania, ci în Crișana, iar indicarea ei aici poate să fie 

eronată deoarece în lucrarea în care este menționată (RAȚIU 1964, 

1973), planta este indicată ca perenă, iar în Herbarul CL nu a fost 

găsită de noi. 

În concluzie, numim migroelementul Zingeria pisidica: 

element panonic-dacic-getic – caucazian-anatolic. 
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PĂDURILE SECULARE DIN ROMÂNIA - UN TEZAUR 

INCOMOD 

 

Ecaterina FODOR
1
, Rainer LUICK

2
,  

Ovidiu HÂRUȚA
1
, Sorin DOROG

1
 

1
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului,  

Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră 
2Universitatea din Rottenburg, Germania 

 

Conceptul de pădure seculară sau virgină, parțial suprapus 

peste cel de pădure primară, este în momentul de față în centrul unei 

dezbateri aprinse atât în mediile științifice, cât și în cele sociale, 

economice și politice. Un proiect lansat în România în 2001, de 

inventariere a pădurilor numite generic virgine și cvasi-virgine, 

PINMATRA, ignorat și apoi contestat în mediile silvice, rămâne o 

referință în eforturile de conservare a unei valori inestimabile a 

României, cele mai extinse păduri seculare din Europa. Inițierea 

Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine a însemnat 

o reluare a inventarierii în vederea conservării pădurilor seculare, dar 

a declanșat în același timp reacții ale mediilor economice, politice și 

ale societății civile. Contextul crizelor globale de mediu a determinat 

focalizarea eforturilor științifice prin cooperări internaționale extinse 

pentru descifrarea proceselor care asigură stabilitatea ecosistemelor 

forestiere, implicit a biodiversității, folosind ca modele pădurile 

seculare. Conservarea acestor ultime păduri seculare a devenit nu 

numai o constantă a eforturilor comunității științifice, dar și o 

importantă platformă civică în care sunt angajate organizații non-

guvernamentale, societatea civilă și mediile de știință cetațenească. 

Unul din exemplele de cooperare în vederea identificării pădurilor 

seculare pentru includerea lor în Catalog s-a desfășurat sub 

coordonarea Universității din Rottenburg și a DBU (Fundația 
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Republicii Germane pentru Mediu). Lucrarea propusă prezintă câteva 

aspecte din investigațiile desfășurate în pădurile seculare din Munții 

Poiana Ruscă și Munții Semenic între anii 2017-2019 în cadrul 

acestei colaborări. Între formele de impact asupra acestor păduri 

figurează în primul rând cele de natură antropogenă la care se adaugă 

pătrunderea în zonele adiacente a organismelor invazive (plante și 

fitopatogeni între care specia Hymenoscyphus fraxineus este un 

exemplu notabil).  

 

 

GENUL RUSSULA ÎN MICOBIOTA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Ştefan MANIC 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

În calitate de gen, russulele sunt uşor recunoscute pe teren 

datorită faptului că picioruşul este foarte fragil şi se rupe fără a face 

filamente sau fibre. Aceasta se datorează structurii specifice a cărnii 

care este constituită din sferocistide. 

Caracterele constante ale reprezentanţilor acestui gen sunt 

următoarele: pălăria convexă apoi întinsă, turtită, marginea obtuză 

apoi dreaptă, lamele unite sau puţin decurente, picior cilindric casant, 

spori eliptici aproape globuloşi cu ornamentație pronunţată, amiloizi, 

cu apex proeminent, adesea puţin ventral; basidii tetrasporice, bucle 

nule.  

Ca taxon, genul este recunoscut cu uşurinţă, rămâne dificilă 

determinarea specifică. Identificarea speciilor este complexă şi se 

bazează pe caractere macroscopice şi microscopice. Deoarece la 

colectarea materialului pentru identificare, unele dintre caracterele 

macroscopice pot dispărea, este foarte important ca, de pe recolta 

proaspătă, să se menţioneze pe etichetă culoarea depozitului de spori, 
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culoarea pălăriei, gustul cărnii, schimbarea culorii cărnii la rănire şi 

la reacţiile chimice. La fel, de menționat starea cuticulei care poate 

fi: separabilă, inseparabilă, netedă, catifelată, pâsloasă, mată, 

lucioasă, vâscoasă, lipicioasă, gelatinoasă. Dintre caracterele 

microscopice cele mai importante sunt: structura anatomică a 

cuticulei şi ornamentaţia sporilor. 

Pe glob se cunosc 317 specii (Singer, 1986), în Europa de 

West – 154 de specii (Moser, 1993), în România – 57 de specii 

(Săvulescu, 1985), iar în Basarabia au fost identificate, până în 

prezent, 78 de specii. 

Pentru a putea identifica mai uşor taxonii acestui gen în teren 

pe baza caracterelor macroscopice, au fost întocmite cheile de 

identificare a speciilor după trei criterii de bază: culoarea pălăriei, 

culoarea depozitului de spori şi gustul cărnii.  

Majoritatea absolută a speciilor genului Russula este de 

ciuperci micorizante. Cele mai bogate fitocenoze forestiere din 

Republica Moldova în russule sunt cele cu fag. 

Făcând analiza multianuală a perioadei de formare a 

bazidioamelor de russule, s-a observat că numărul maxim al 

aparițiilor reprezentanţilor acestui gen revine lunii iulie.  

 

 

POTENŢIALUL HIPOGLICEMIC AL SPECIILOR 

VACCINIUM MYRTILLUS ȘI MOMORDICA CHARANTIA  

 

Mariana LUPOAE, Andreea LUPOAE, Mirela MȊŢĂ 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi,  

Facultatea de Medicină şi Farmacie 

 

Studiile еpidеmiоlоgiсе din ultimii ani arată о сrеștеrе 

inеxоrаbilă și nеsustеnаbilă а сhеltuiеlilоr glоbаlе dе sănătаtе саrе 
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pоt fi аtribuitе diаbеtului zaharat, аstfеl înсât prеvеnirеа bоlilоr аr 

trеbui să аibă priоritаtе ridiсаtă. Prin urmare estе nесеsаră о аbоrdаrе 

intеgrаtă pеntru а prеvеni diаbеtul zаhаrаt, luând în соnsidеrаrе 

hеtеrоgеnitаtеа acestuia. 

Оbiесtivеlе асеstеi luсrări соnstаu în еlаbоrаrеа unui studiu 

bаzаt pе un сhеstiоnаr pеntru а idеntifiса grаdul dе utilitаtе аl 

spесiilоr Vaссinium myrtillus (afin) și Mоmоrdiсa charantia 

(castravete amar) în prevenţia diabetului zaharat ȋn Rоmâniа. Prin 

tеmаtiса аbоrdаtă s-а urmărit: grаdul dе utilizаrе аl rеmеdiilоr 

nаturistе în diаbеtul zаhаrаt; bеnеfiсiilе spесiilоr V. myrtillus și M. 

charantia în sсădеrеа gliсеmiеi; fоrme dе аdministrаrе; pоndеrеа 

utilizării plаntеlоr mеdiсinаlе în соmpаrаțiе сu mеdiсаmеntеlе dе 

sintеză; rесоmаndаrеа rеmеdiilоr trаdițiоnаlе în bоlilе соmunе. 

Сhеstiоnаrul а fоst еlаbоrаt prin intеrmеdiul Gооglе Fоrms și 

sоliсită: infоrmаții gеnеrаlе (vârstă, sеx, dоmiсiliu, nivеlul 

еduсаțiеi); infоrmаții dеsprе prеzеnțа sаu аbsеnțа bоlii; infоrmаții 

dеsprе grаdul dе utilizаrе а spесiilоr V. myrtillus și M. charantia sаu 

а аltоr rеmеdii nаturistе în diаbеtul zаhаrаt sаu аltе bоli; 

rесоmаndаrеа аltоr rеmеdii în nоrmаlizаrеа gliсеmiеi etc. Dаtеlе аu 

fоst prеluсrаtе stаtistiс sub fоrmă dе tаbеlе, grаfiсе, diаgrаmе сu 

аjutоrul Miсrоsоf Оffiсе Еxсеl.  

Аpаrițiа еfесtului hipоgliсеmiс odată cu соnsumul dе afin și 

сastravеtе amar, fiе în stаrе prоаspătă, fiе sub fоrmă dе suplimеntе 

sаu сеаiuri, а fоst rеmаrсаtă dе mаi mult dе jumătаtе dintrе 

pаrtiсipаnți. Mаi mult, peste 90% dintrе сhеstiоnаți rесоmаndă 

fоlоsirеа plantelor analizate pentru calităţile fitoterapeutice. Studiile 

noastre sunt ȋn consens cu cercetările actuale privind acţiunea 

benefică a spесiilоr V. myrtillus și M. charantia asupra diabetului 

zaharat. 

 

 



 

~ 61 ~ 

STUDII PRIVIND ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ȘI 

ANTIMICROBIANĂ A EXTRACTELOR DE VERBENA 

OFFICINALIS ȘI ALOYSIA TRIPHYLLA 

 

Alina Ionela STANCU
1
, Eliza OPREA

1
, Lia-Mara DIȚU

2
 

1Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
2Universtatea din București, Facultatea de Biologie,  

Departamentul de Microbiologie 

 

Verbena officinalis și Aloysia triphylla sunt două specii de 

plante utilizate în medicina tradițională pentru tratarea diferitelor 

afecțiuni. Pentru a se putea oferi o bază științifică în acest sens au 

fost evaluate potențialele lor antioxidante, antimicrobiene, 

antiinflamatoare și antitumorale (Benzarti 2016). Potențialul 

antimicrobian și antioxidant al celor două specii prezintă un interes 

sporit pentru cercetătorii din domeniu, iar literatura de specialitate 

conține studii în această direcţie (Ahmed 2012). 

Scopul acestui studiu a fost obținerea, caracterizarea și testarea 

activității antimicrobiene a unor extracte obținute din herba celor 

două specii de plante. Au fost selectate cinci modalități de extracție a 

compușilor bioactivi dintre care trei metode tradiționale (infuzie, 

decoct, macerat) și două metode aplicabile exclusiv în laborator 

(extracte apoase și extracte alcoolice). Extractele au fost caracterizate 

prin determinarea conținutului total de fenoli, flavonoide și 

carotenoide. Capacitatea antioxidantă a fost determinată prin metoda 

TEAC, utilizându-se radical ABTS•+. Testarea activității 

antimicrobiene s-a realizat pe tulpini Gram-pozitive (Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis), Gram-negative (Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli) și levuri (Candida albicans). 

Rezultatele au evidențiat un bun efect antimicrobian pentru 

extractele alcoolice și macerate, în corelație cu conținutul de principii 
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fitoactive. În conformitate cu datele de literatură, compușii cu 

structură fenolică au fost extrași mai bine atunci când s-au utilizat 

soluții alcoolice. Cea mai bună capacitate antioxidantă a fost 

înregistrată pentru maceratele ambelor specii, date care sunt în acord 

cu cele obținute la evaluarea conținutului de fenoli totali și de 

flavonoide. 

 

PRODUCEREA UNOR METABOLIȚI DE INTERES 

FARMACOLOGIC ȘI/ SAU COSMETIC ÎN CULTURI DE 

CALUS LA LEONTOPODIUM ALPINUM  

ȘI COTINUS COGGYGRIA 

 

Monica MITOI, Alexandra Gabriela CIOCAN,  

Florenţa HELEPCIUC, Carmen MAXIMILIAN,  

Irina HOLOBIUC, Gina COGĂLNICEANU
 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

Culturile in vitro optimizate pot asigura în mod continuu 

producerea eficientă de materii prime pentru industria alimentară 

(coloranți, arome, antioxidanți), pentru industria farmaceutică 

(compuși care intră în compoziția unor medicamente), a 

suplimentelor nutritive, precum și pentru industria cosmetică 

(antioxidanți, factori de protecție solară, factori rejuvenanți).  

O alternativă la cultivarea tradițională a plantelor, ca sursă de 

materie primă pentru industrie, o reprezintă sistemele in vitro, care 

pot fi folosite pentru producerea în condiții controlate a unor 

compuși utili. Datorită însușirilor deosebite ale celulelor vegetale în 

culturi in vitro poate fi generat calusul, o masă de celule 

nediferențiate ce pot fi direcționate spre producerea de compuși care 

se regăsesec în mod natural în plantă, dar în cantități insuficiente 

pentru a fi exploatate biotehnologic. Aceștia pot fi sintetizați eficient 
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în calusuri prin elicitare cu diferiți factori fizici sau chimici, în 

vederea obținerii unor cantități superioare.   

În cadrul experimentelor noastre au fost inițiate și stabilizate, 

pentru producerea eficientă de polifenoli, flavonoizi și pigmenți 

antocianici, culturi de calus la două specii de interes farmacologic 

din flora spontană, floarea-de-colți și scumpia. Determinările 

biochimice iniţiale pe liniile de calus obținute la cele două specii au 

arătat un potenţial deosebit de producere a compuşilor polifenolici 

pentru liniile roşii în asociere cu o capacitate antioxidantă crescută. 

De remarcat obținerea unei linii celulare pigmentate la Leontopodium, 

specie la care nu se exprimă în natură culoarea roșu-violet. 

Ulterior, în experimentele de monitorizare a dinamicii de 

creştere a culturilor de calusuri în trei pasaje succesive, s-a observat 

că proliferarea și acumularea de masă celulară este invers 

proporțională cu sinteza de metaboliți secundari. De aceea, trebuie 

menținută o balanță pozitivă între producerea și acumularea de 

metaboliți și masa celulară. 

În concluzie, culturile de calus obținute la cele două specii, 

caracterizate din punct de vedere biochimic (polifenoli, flavonoizi, 

pigmenți antocianici, capacitate antioxidantă) și biotehnologic 

(dinamica de creștere, masa proaspătă, masa uscată) prezintă un 

potențial semnificativ pentru stabilirea unor tehnologii patentate. 

Finanțare: Studiul a fost finanțat în cadrul proiectului 

5PCCDI/2018-Proiect 2. 
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PLANTE ALOGENE DIN  

PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI 
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Ioana SÎRBU
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1Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 
2Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică „D. Brandza” 

3RNP Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului 

 

Parcul Naţional Defileul Jiului (PNDJ), înfiinţat în anul 2005, 

se află situat în lungul defileului format de râul Jiu, care desparte 

două grupe principale de munţi: Parâng şi Retezat-Godeanu. Parcul 

este traversat pe direcţia N-S de drumul naţional DN66, precum şi de 

o cale ferată care are patru staţii pe teritoriul parcului: Meri, Lainici, 

Pietrele Albe, Strâmbuţa. Cercetări floristice efectuate în raza PNDJ 

au evidenţiat existenţa aici a circa 1150 de specii şi subspecii de 

plante vasculare. 

Scopul studiului nostru a fost evaluarea speciilor alogene de 

plante din PNDJ şi identificarea celor care ar trebui supuse urgent 

unor măsuri de control şi / sau eradicare. Observaţiile în teren au fost 

realizate în septembrie 2019, când cele mai multe specii alogene se 

află în perioada de înflorire şi / sau fructificare, astfel încât pot fi cu 

uşurinţă identificate. Datele obţinute au fost comparate cu liste mai 

vechi, ce provin din „Studiu privind constituirea Parcului Naţional 

Defileul Jiului” (Stoiculescu – responsabil studiu, 2004) şi din 

„Completarea inventarului şi cartarea habitatelor. Studiu final” 

(Candrea – coordonator proiect, 2013).  

Pe parcursul cercetărilor noastre, am identificat 45 de taxoni 

(specii şi subspecii). Aceştia sunt concentraţi în lungul drumului DN 
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66 şi al râului Jiu, unde au fost inventariaţi 30 de taxoni, şi în cele 

patru gări, unde au fost inventariaţi între 16 şi 19 taxoni. Habitatele 

forestiere şi pajiştile montane sunt, în general, lipsite de plante 

alogene. Inventarul total al plantelor alogene raportate din PNDJ, 

obţinut prin cumularea datelor actuale cu cele raportate anterior, este 

de 63 de taxoni. Dintre aceştia, Ailanthus altissima şi Impatiens 

glandulifera se află incluşi pe „lista neagră” europeană 

(Regulamentul 1141/2016 şi Regulamentul 1262/2019), iar Ambrosia 

artemisiifolia face obiectul Legii nr. 62/2018. Toate aceste trei specii 

ar trebui să fie urgent incluse în programe de control şi/ sau 

eradicare, având în vedere şi amploarea distribuţiei lor în PNDJ. 

Recomandăm ca acestora să li se adauge Reynoutria japonica, specie 

cu distribuţie aproape continuă pe malurile Jiului şi cu impact 

negativ în special asupra comunităţilor cu Eupatorium cannabinum. 

Robinia pseudoacacia, atât cultivată, cât şi subspontană în PNDJ, 

frecvent întâlnită mai ales în marginea pădurilor, necesită o evaluare 

a impactului comparativ cu serviciile ecosistemice pe care le 

furnizează în zonă. Celelalte specii identificate au în general o 

distribuţie punctiformă şi subpopulaţii cu număr mic de indivizi. 

Acestea nu pun deocamdată probleme speciilor native, ori habitatelor 

naturale şi semi-naturale. O atenţie deosebită trebuie acordată speciei 

Impatiens parviflora, identificată în trei dintre cele patru gări din 

PNDJ. Această specie este cunoscută pentru capacitatea sa de a 

invada habitate forestiere neperturbate. 

Mulţumiri: Inventarierea plantelor alogene din Parcul Național 

Defileul Jiului s-a realizat în cadrul proiectului „Managementul adecvat al 

speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 

1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive”, proiect cofinanțat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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LAMIACEE CRITIC PERICLITATE DIN FLORA 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

Valentina CANTEMIR, Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

În condiţiile actuale, de diminuare rapidă a Biodiversităţii, 

cauzată de impactul antropic, schimbul de informaţii şi colaborarea 

la nivel internaţional reprezintă elemente cheie ale efortului comun 

pe care e nevoie să-l facă umanitatea în scopul reducerii declinului 

Biodiversităţii. 

În documentele internaţionale (Convenţia asupra Conservării 

Biodiversităţii, Agenda 21 etc.) şi cele europene (Directiva Habitate, 

Planul de Acţiune pentru Grădinile Botanice etc.) sunt stipulate 

obiectivele şi responsabilitatea majoră ce revin în acest sens şi 

Grădinilor Botanice din întreaga lume. Unul dintre ele ţine de 

Conservarea Diversităţii Vegetale in situ şi ex situ. 

Cercetarea speciilor de plante vasculare rare din flora R. 

Moldova face parte din tematica instituţională a Grădinii Botanice (I) 

„Al. Ciubotaru”. Actualmente, grupa plantelor vasculare rare din 

ecosistemele naturale ale R. Moldova însumează cca 600 de specii 

sau 30% din numărul total de specii. În decursul aa. 2015-2018, au 

fost efectuate cercetări de teren, herbar şi analizată literatura de profil 

naţională şi internaţională privind starea actuală a speciilor de plante 

rare din flora spontană a republicii, cu evaluarea calităţii habitatului, 

efectivului numeric al populaţiilor, factorilor limitativi ce acţionează 

în flora nativă, starea şi măsurile de protecţie. Evaluarea speciilor 

rare şi atribuirea categoriilor de periclitare s-a realizat conform 

criteriilor adoptate de Uniunea Internaţională pentru Conservarea 

Naturii (2001, 2003). 
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Ca rezultat al cercetărilor floristice de teren şi herbar efectuate 

asupra taxonilor din familia Lamiaceae Martinov (84 specii) au fost 

evidenţiate 5 specii Critic periclitate [Critically Endangered (CR)], 

din ele 3 prezente în Cartea Roşie a R. Moldova (CRM), ed. 3. În 

urma evaluării şi clasificării, prezentăm lista speciilor critic 

periclitate [Critically Endangered (CR)] cu statutul respectiv: 

Clinopodium menthifolium (Host) Stace (= Calamintha menthifolia 

Host), statut CR B2ab(i,ii,iii,iv); Melittis melissophyllum L.(= M. 

sarmatica Klokov), CRM, statut CR A2acd; B1b (i,ii,iii,iv); C2a; 

Scutellaria supina L., CRM, statut CR A1acd; B1ab (ii,iii,iv); 

Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost., CRM, statut CR B1ab 

(ii,iii,iv) 2ab (ii,iii); Thymus roegneri C.Koch (Th. callieri Borbas ex 

Velen.), statut CR A1acd; B 1ab (ii,iii,iv). 

 

 

STATUTUL TAXONOMIC AL SPECIEI GYPSOPHILA 

COLLINA PE BAZA MARKERULUI MOLECULAR ITS 

 

Cristina COPACI
1,2

, Laszlo BARTHA
2
, Horia BANCIU

2
 

1
 Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

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

 

Scopul principal al acestui studiu a fost stabilirea poziției 

taxonomice a speciei Gypsophila collina pe baza probelor colectate 

din cinci populații diferite din Bazinul Transilvaniei.  

Secvențele ITS din populațiile diferite de G. collina din 

Transilvania sunt identice, motiv pentru care această regiune nu 

poate fi folosită pentru genetica populațiilor. 

Reconstrucția arborelui filogenetic pe baza markerului nuclear 

ITS, în care au fost incluse secvențe ale speciilor înrudite preluate 

din baza de date GeneBank confirmă statutul cert al speciei 

Gypsophila collina. 
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STUDII VIZÂND SPECIA RARĂ LEONTOPODIUM NIVALE 

SUBSP. ALPINUM (Cass.) ÎN SCOP CONSERVATIV  

ȘI BIOTEHNOLOGIC 

 

Irina HOLOBIUC, Monica MITOI,  

Carmen MAXIMILIAN, Florența HELEPCIUC,  

Rodica CATANĂ, Alexandra CIOCAN, Gina COGĂLNICEANU 

Institutul de Biologie București al Academiei Române 
 

Modificările climatice globale, asociate cu antropizarea 

ecosistemelor și variabilitatea genetică limitată a populațiilor 

naturale, a condus la diminuarea biodiversității, mai mult de o treime 

din plante fiind deja periclitate. În acest context, pe lângă 

conservarea clasică, este necesară abordarea prin metode 

neconvenționale, biotehnologiile vegetale putând asigura metode de 

multiplicare, de conservare pe termen scurt, mediu și lung a taxonilor 

periclitați, completând astfel conservarea clasică. 

Plantele reprezintă sursa unor compuși variați, utili în 

agricultură, farmacie, industria alimentară, cosmetică, pe lângă 

cultivarea tradițională fiind folosite și sistemele in vitro care asigură 

producerea în condiții controlate a unor compuși utili, indiferent de 

condițiile climatice, de variațiile sezoniere, de perioada de vegetație, 

de boli și de dăunători. Bazat pe caracterul de totipotență și pe 

procesul de dedifențiere celulară caracteristic celulelor vegetale, în 

cultura in vitro este generat calusul, asimilat cu celulele stem 

animale, ca sursa eficientă pentru producerea unor metaboliți 

secundari importanți pentru practică (antioxidanți, coloranți 

alimentari, compuși folosiți în farmacie și cosmetică). 

Leontopodium nivale subsp. alpinum este un taxon peren, 

alpin, heliofil cu statul periclitat, exploatarea pentru extragerea de 

principii active fiind realizată doar în cultură. În medicina naturistă, 
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este cunoscut ca având efecte antiinflamatoare, antimicrobiene, 

antioxidante și chemoprotective.  

În prezent, există noi aplicații ale acestei plante, extractul său 

intrând în compoziția ecranelor de protecție solară ale pielii și pentru 

tratamentul bolilor degenerative neurologice, dintre compușii 

principali fiind acidul clorogenic, acizii leontopodici, quercetina, 

derivați de luteolină, apigenin.  

Scopul prezentului studiu a vizat elaborarea unui protocol de 

multiplicare in vitro optimizat în scop conservativ, precum și 

inducerea de calus pentru producerea de metaboliți secundari.  

Diferite variante experimentale au fost testate și evaluate 

pentru optimizarea multiplicării și calusării. 

 

 

PARTICULARITĂŢI ULTRASTRUCTURALE ALE 

CELULELOR DE CALUS VEGETAL IN VITRO 

PRODUCĂTOARE DE METABOLIŢI SECUNDARI 

 

Ana-Maria MOROŞANU, Alexandru BRÂNZAN, 

Alexandra Gabriela CIOCAN, Gina COGĂLNICEANU 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

Obiectivul cercetării noastre este reprezentat de studiul 

ultrastructurii celulelor calusurilor de Leontopodium nivale subsp. 

alpinum (floare de colţi), Fragaria × ananassa (căpşun) și Cotinus 

coggygria (scumpie) cultivate in vitro, calusuri ce produc cantități 

semnificative de metaboliți secundari. 

Spre deosebire de meristeme, calusul in vitro are 

particularitatea atât de a prolifera (meristem-like), cât și de a sintetiza 

compuși cu semnificație fiziologică în diferite etape ale ciclului de 

dezvoltare al plantei. Calusul este alcătuit din două tipuri de celule: 
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cele care se divid și cele care produc metaboliți secundari, aflate în 

diferite concentraţii, în funcție de semnalele primite din mediul de 

cultură. 

Observațiile noastre de microscopie electronică în transmisie 

(TEM) au arătat că, în celulele metabolic-active ale calusului, o rețea 

complexă de organite intracitoplasmatice sunt implicate în sinteza, 

sortarea, transportul, degradarea, stocarea sau exocitoza metaboliților 

secundari, printre care amintim: pigmenți antocianici, flavonoizi, 

polifenoli, taninuri, uleiuri, polizaharide, alcaloizi, mulţi dintre 

aceştia având activitate antioxidantă și valoare biotehnologică. 

Rezultatele noastre indică faptul că în condițiile experimentale 

ale culturii in vitro, celulele calusului au dezvoltat un sistem complex 

de endomembrane care include anvelopa nucleară, reticulul 

endoplasmatic, aparatul Golgi, vezicule simple, multilamelare sau 

multiveziculare, vacuole (vacuom), membrana plasmatică şi vezicule 

de exocitoză. 

În celulele biosintetic-active ale calusului, întregul sistem de 

endomembrane este subordonat producției de metaboliți secundari, 

evidențiind fenomene de autofagie, prin care sunt reciclate diferite 

componente celulare utile. În cele din urmă, metaboliții secundari 

sunt depozitați ireversibil în cantități mari în vacuole, la nivelul 

tonoplastului, unii dintre ei direct în citoplasmă, în plastide 

modificate sau pe fața externă a peretelui celular. 

În spațiul intercelular am observat vezicule de exocitoză sau, 

cel mai adesea, o matrice extracelulară reticulată, cu depozite 

granulare, implicată probabil în protecția, recunoașterea și integrarea 

celulelor. 

Finanţare: Studiul a fost susținut financiar de proiectul 

5PCCDI/2018-Proiectul 2 (UEFISCDI - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0323). 
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SECTORUL TAXONOMIC AL GRĂDINII BOTANICE 

 “D. BRANDZA” – 150 DE ANI DE EXISTENŢĂ 

 

Eugenia NAGODĂ, Paulina ANASTASIU 

Universitatea din București, Grădina Botanică „D. Brandza” 

 

În conformitate cu Strategia de Conservare a Grădinilor 

Botanice (BGCI 2015), misiunea Grădinii Botanice „D. Brandza” are 

mai multe aspecte: științifică, didactică, de conservare a diversității 

lumii vegetale, de educație ecologică, de turism și recreere. Astfel, 

sectorul Taxonomic corespunde unora dintre aceste cerințe, rolul lui 

fiind în principal unul didactic, oferind material vegetal pentru 

ilustrarea cunoștințelor teoretice prezentate în cadrul disciplinelor 

botanice ale Facultății de Biologie.  

Sectorul Taxonomic a fost organizat pentru prima dată sub 

numele de „Scóla familiilor naturale” de către doctorul Dimitrie 

Grecescu, în perioada 1869-1870, în cadrul Grădinii Botanice care a 

funcţionat pe stânga şoselei Cotroceni. Era amplasat în faţa Palatului 

Cotroceni, avea formă octogonală, cu alei radiare spre un heleşteu 

amplasat central, şi cuprindea peste 3000 de specii erbacee, arbustive 

şi arborescente provenite din achiziţii sau schimburi internaţionale de 

seminţe şi plante vii. 

Pe amplasamentul actual, sectorul Taxonomic a fost înfiinţat 

în 1955 sub forma unui arbore genealogic prin care se dorea 

ilustrarea modului de evoluție a plantelor, având la bază schema de 

evoluție a regnului vegetal a lui Busch (1940). Inițial au fost 

amenajate șase alei mari, demonstrând legăturile filogenetice dintre 

diferite Angiosperme (Polycarpigenae, Rosigenae, Columniferigenae, 

Parietaligenae, Centrospermigenae și Monocotiledonae). Fiecare 

ramură era ilustrată pe teren cu reprezentanți ai ordinelor și familiilor 

corespunzătoare, evidențiindu-se diversitatea sistematică a plantelor. 
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Sectorul Taxonomic mai cuprinde și un mic lac artificial cu nuferi pe 

luciul lui și mărginit de chiparoși de baltă.  

De-a lungul timpului, din cauza deteriorării infrastructurii de 

apă, dar și a lipsei de personal, a ajuns într-o stare semi-sălbatică, 

revenind parțial la vegetația specifică de zăvoi a vechii lunci a 

Dâmboviței, stare apreciată mai ales de vizitatorii din străinătate și 

de păsările care își găsesc adăpost aici.  

În prezent sectorul este în curs de reorganizare: se defrișează 

vegetația nedorită, se refac aleile de cărămidă și se plantează noi 

taxoni reprezentativi, se montează panouri și etichete explicative. În 

cadrul reorganizării, se încearcă o redare formală a clasificării 

plantelor conform sistemului APG IV (2016), ținându-se seama de 

morfologia terenului, dar mai ales de localizarea actuală a unor 

taxoni lemnoși. 

 

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL COMUNITĂȚILOR 

VEGETALE DIN ALIANȚA  

PETASITION OFFICINALIS IDENTIFICATE  

ÎN MUNȚII CĂLIMANI ȘI GURGHIU 

 

Silvia OROIAN
1
, Mihaela SĂMĂRGHIŢAN

2
,  

Erzsébet DOMOKOS
1
 

1Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” 

din Târgu Mureş, Facultatea de Farmacie 
2Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, Târgu Mureş 

 

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în 

comunitățile mezo-higrofile, aparținând alianței Petasition officinalis, 

care se dezvoltă de-a lungul văilor montane și la liziera pădurilor din 

Munții Călimani-Gurghiu (Carpații Orientali).  
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Cercetările în teren efectuate în perioada 2000-2014 au urmărit 

stabilirea structurii calitative a fitocenozelor dominate de Petasites 

sp. identificate în zonă. A fost analizat un număr de 70 de relevee 

care au fost încadrate în cinci asociații vegetale arondate habitatului: 

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi 

din etajul montan până în cel alpin. 

Pentru fiecare asociație vegetală au fost analizate compoziția 

specifică și apartenența speciilor la cenotaxonii care le subordonează. 

În toate cele cinci asociații se remarcă o pondere ridicată a speciilor 

aparţinând cenotaxonilor superiori, alianţei Petasition officinalis și 

ordinului Petasito-Chaerophylletalia. 

Complexul de specii a fost analizat în funcție de originea 

geografică, bioforme, cerințele speciilor față de factorii ecologici. 

Afinitatea fiecărei specii față de condițiile de mediu diverse a fost 

analizată utilizând indicii Ellenberg (lumină, temperatură, umiditate, 

reacția solului și azot). 

Lucrarea subliniază intercondiționarea și influențele reciproce 

dintre comunitățile de plante și complexul de factori de mediu. 

Comunitățile de plante identificate prezintă o diversitate structural 

ridicată în concordanță cu regiunea, altitudinea, tipurile de sol și roci, 

precum și relațiile interspecifice. 

 

 

ASPECTE PRIVIND PREZENȚA UNOR SPECII DE PLANTE 

INVAZIVE ÎN VALEA VÂLSANULUI (JUDEȚUL ARGEȘ) 

 

Liliana Cristina SOARE, Oana Alexandra DRĂGHICEANU, 

Codruța Mihaela DOBRESCU 
Universitatea din Pitești, Departamentul de Științe ale Naturii  

 

În Valea râului Vâlsan a fost instituită „Aria naturală protejată 

de interes naţional Valea Vâlsanului” (cod 2125), înfiinţată prin 
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Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.18/1994, care se întinde pe 

teritoriul comunelor Mălureni, Muşăteşti, Brăduleţ, Arefu, Nucşoara, 

arie care se suprapune parţial peste „Aria naturală protejată de interes 

comunitar Valea Vâlsanului” (ROSCI0268) (declarată în anul 2007 

prin Ordinul 1964 din 13/12/2007), întinsă pe teritoriul comunelor 

Brăduleţ, Corbeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Nucşoara şi Pietroşani.  

Râul Vâlsan izvorăște de sub Culmea Moldoveanu, are o 

lungime de 83 km şi se varsă în râul Argeş, în localitatea Merişani.  

Cercetările pentru inventarierea și cartarea speciilor de plante 

invazive și potențial invazive în Valea Vâlsanului s-au realizat din 

zona localității Mălureni (N 44.99841°, E 024.75350°, 321 m 

altitudine) până în localitatea Galeșu (N 45.24836°, E 024.77373°, 

560 m altitudine), de-a lungul DJ 703 I Mălureni - Brăduleţ. 

Au fost identificate următoarele specii de plante invazive: 

Ambrosia artemisiifolia L. (ambrozie), Erigeron annuus (L.) Desf. 

(bunghișor american), Erigeron canadensis L. (bătrâniș), Helianthus 

tuberosus L. (napi porcești), Parthenocissus inserta (A. Kern.) 

Fritsch. (viţă canadiană), Reynoutria japonica Houtt. (troscot mare 

japonez), Robinia pseudoacacia L. (salcâm), Solidago gigantea 

subsp. serotina și Xanthium italicum L. (cornuți). 

Speciile menționate au fost identificate în principal în 

următoarele tipuri de habitate: habitate asociate cu infrastructura DJ 

703 I, terenuri cultivate și abandonate. 

Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis și Xanthium 

italicum formează în unele cazuri populații mari, mai ales pe 

terenurile agricole abandonate și chiar în cele cultivate.   

Prezența acestor specii invazive în aria protejată Valea 

Vâlsanului constituie o amenințare la adresa biodiversității. 

Mulțumiri: prezenta cercetare s-a realizat în cadrul proiectului 

„Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate 

cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea 
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introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive”, proiect cofinanțat 

din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în 

mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României. 

 

 

CONTRIBUȚII LA CONSERVAREA EX-SITU A SPECIILOR 

DE PLANTE RARE ȘI PERICLITATE ÎN GRĂDINA 

BOTANICĂ NAȚIONALĂ „Al. CIUBOTARU” 

 

Elena TOFAN-DOROFEEV, Olga IONIȚĂ,  

Tatiana IZVERSCAIA ,Veaceslav GHENDOV 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

Cea mai eficientă metodă de protecție a biodiversității este 

conservarea speciilor în sălbăticie, prin instituirea rezervațiilor 

naturale și a altor arii protejate. Cu toate acestea, păstrarea ex situ a 

speciilor amenințate poate fi o metodă suplimentară importantă de 

conservare, fiind cunoscute numeroase exemple când unele specii de 

plante rare au supraviețuit doar în grădini botanice. Flora Republicii 

Moldova enumeră 1826 de specii de plante vasculare (Negru, 2007), 

dintre care, pe baza estimărilor experților, circa 30% sunt amenințate 

cu dispariția și au nevoie de măsuri urgente de conservare. 

Primele încercări de protecție a speciilor de plante rare din 

flora spontană a Republicii Moldova în condiții ex-situ, au fost 

întreprinse între anii 1975-1977, de către colaboratorii Laboratorului 

de Floră și Geobotanică al Grădinii Botanice, sub conducerea 

membrului-correspondent al AȘM, Tatiana Gheideman. Inițial, 

sectorul de plante rare a fost organizat pe o suprafață de circa 0,04 

ha, în cadrul expoziției Vegetația Moldovei (Chirtoacă, Pînzaru, 
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Istrati, 2000; Postolache, 2010). Ulterior, odată cu crearea condițiilor 

apropiate celor naturale în cadrul diferitor colecții și expoziții, 

speciile au fost transplantate conform principiului fitocenotic. Multe 

specii s-au adaptat perfect și parcurg toate fazele fenologice, în timp 

ce altele necesită încercări repetate. 

Actualmente, colecția de plante rare din Grădina Botanică 

Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) include specii 

rare din diferite categorii de periclitare (IUCN, 2001; 2012) și 

enumără 104 specii de plante rare, dintre care 57 de specii cu risc 

înalt de periclitare (22 – Critic Periclitate, 17 – Periclitate și 18 – 

Vulnerabile) și sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, 

(ed. a 3-a, 2015).  

Articolul prezintă date recente, obținute ca rezultat al monitorizării 

unor specii aflate în pericol de dispariție, conservate ex-situ în GBNI. 

 

 

ASPECTE HISTO-ANATOMICE ȘI FIZIOLOGICE LA 

PLANTELE DE SALVIA OFFICINALIS L. 

CULTIVATE ÎN PREZENȚA EXTRACTULUI APOS 

OBȚINUT DIN RITIDOMUL DE FAG 
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În ultimii ani, o atenție specială a fost acordată valorificării 

biomasei. Scopul acestei lucrări este de a evalua efectul extractului 

polifenolic obținut din ritidomul de fag (Fagus sylvatica L.), asupra 
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creșterii și dezvoltării plantelor de Salvia officinalis L.. Extractele au 

fost obținute prin extracția apoasă clasică, din ritidomul de fag, deșeu 

ce rezultă în urma procesului de fabricare a cherestelei. Creșterea și 

dezvoltarea plantelor de jaleș a fost evaluată prin măsurarea alungirii 

organelor vegetative, a biomasei (rădăcina, tulpina și frunze) și a 

conținutului în pigmenți fotoasimilatori. De asemenea, s-a evaluat 

comparativ cu martorul, structura histo- anatomică a organelor 

vegetative. La nivelul limbului foliar se înregistrează diferențe 

semnificative, unde grosimea mezofilului și suprafața țesutului 

conducător este mai mică la plantele ce au crescut în prezența 

extractului de fag, comparativ cu martorul. S-a constatat un efect de 

stimulare, a acumulării pigmenţilor asimilatori în plantele de salvie, 

pentru variantele experimentale, comparativ cu martorul. În urma 

hidrodistilării, Salviae officinalis herba/ Salviae officinalis folium s-

au înregistrat valori între 1,16 - 1,56% (herba) și 1,60 - 1,79 % 

(folium). Diferențe semnificative, privind cantitatea de ulei volatil, în 

comparație cu martorul apar la varianta cu o concentrație mai mare a 

extractului, unde s-a obținut cea mai mare cantitate de ulei volatil. 

Rezultatele privind cantitatea de ulei volatil se corelează pozitiv, cu 

cele pentru biomasa acumulată în frunze. Ca o direcție viitoare de 

studiu, este necesară o analiză calitativă a uleiului volatil, pentru a 

evalua posibile diferențe în conținutul uleiului volatil obținut din 

plantele tratate, comparativ cu martorul. 

Acknowledgements: This work was supported by a grant of Ministery of 

Research and Innovation, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P1-

1.1-PD-2016-0892, within PNCDI III. 
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EVALUAREA POTENȚIALULUI ANTIMICROBIAN AL 

UNOR ULEIURI ESENȚIALE COMERCIALE  
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Studiul a urmărit evaluarea activității antimicrobiene și 

antibiofilm a unor uleiuri esențiale de salvie (Salvia officinalis - 

producător Hofigal), mentă (Mentha piperita aetheroleum – 

producător Hofigal) și a uleiului volatil obținut din cetină și muguri 

de brad (Abies alba aetheroleum – producător Hofigal), utilizând 

tulpinile test Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 10231. Testarea 

s-a realizat prin metode calitative (metoda difuzimetrică adaptată) și 

metode cantitative (determinarea valorii Concentrației minime 

inhibitorii – CMI, determinarea valorii Concentrației minime de 

eradicare a biofilmului – CMEB). Rezultatele au evidențiat un bun 

efect inhibitor manifestat de uleiul de salvie și mentă față de tulpina 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 și Candida albicans ATCC 10231, la valori CMI de 

până la 1/32. Aceleași uleiuri au inhibat dezvoltarea biofilmelor la 

substrat inert pentru tulpinile testate, stabilind valori CMEB de până 

la 1/128 pentru uleiul de salvie. În schimb, uleiul de brad a stimulat 

aderența tulpinii levurice la substrat inert, demonstrând cel mai slab 

efect antimicrobian. 
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Situat în partea nord-estică a Dobrogei, situl Natura 2000 

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului se constituie din mai multe 

dealuri cu forme neregulate, din care fac parte: dealul Uzum Bair, 

dealul Stânca Mare, dealul Muchia Țuguiată, dealul Pietriș, Dealul 

Pietros, dealul Căușa Mare, dealul Căușa Mică și Dealul Piatra lui 

Platon. Suprafețe importante ale acestor dealuri sunt ocupate de 

pajiști, tufărișuri și păduri, care adăpostesc o floră variată, cu 

numeroase plante cunoscute ca fiind rare la nivel naţional sau 

european.  

Raportările anterioare din literatură pentru ROSCI0060 

Dealurile Agighiolului însumează un inventar de 98 de taxoni rari 

listați în Listele Roșii Naționale. Cercetările noastre de teren, 

efectuate în special pe dealul Pietriș și dealul Pietros, au condus la 

identificarea a circa 60 de taxoni rari, dintre care menționăm unele 

specii noi pentru sit, precum: Bupleurum apiculatum, Crocus 

pallasii, Himantoglossum jankae, Orchis simia etc. Cu excepția 

speciei Crocus pallasii, la care am observat o subpopulație 

numeroasă și bine conservată în zona dealului Pietros, celelalte specii 

rare noi au fost găsite în număr mic de exemplare și în stare de 

conservare nefavorabilă, urmare factorilor negativi manifestați în zonă: 

pășunat, turism, agricultură etc.  
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Studiul nostru oferă și unele completări privind distribuția, 

mărimea populațiilor și starea de conservare a unor taxoni rari 

identificați în literatură la nivelul dealurilor Agighiolului. Dintre 

numeroasele plante rare raportate anterior pentru flora Dealurilor 

Agighiolului, menționăm prezența unei subpopulații de circa 10 

exemplare ale speciei Vincetoxicum fuscatum pe dealul Pietriș, deși, 

anterior în literatură a fost menționată doar la nivelul dealului 

Pietros. 

Surprizele identificării de noi taxoni rari ne-au întâmpinat 

permanent în cei cinci ani de studiu efectuat în principal la nivelul 

dealurilor Pietros și Pietriș. De aceea, considerăm că situl 

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului este încă insuficient cunoscut din 

punct de vedere floristic și necesită o cercetare mult mai amplă în 

acest sens.  
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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. 
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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 

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

make the general meaning of the table comprehensible. The titles 

should be placed at the top of the tables. Explanatory footnotes may 

be placed below the table written with lowercase letters. All 

abbreviations must be explained in the legends. The size of table 

should be proportional to the journal’s page (125  190 mm).  

The illustrations could be represented by photographs, graphs, 

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

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

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

be submitted electronically as distinctive files. Their titles and /or 

legends should be written consequently on a separate sheet. If the 

photographs are arranged in plates, these should be designated by 

Roman numerals, while the individual photographs are designated by 

Arabic numerals (e.g. Plate II, Fig. 2). The bar scale is required for 

the figures. Any signs and letters in the illustrations must be enough 

large to be read without problem. Hand-written signs and letters are 

not accepted. The final size of illustrations should be proportional to 

the journal’s page (125  190 mm).   

Printed copies of all figures, tables and plates must also be submitted 

with the manuscript, indicating their place in the text.  

 

References at the end of the paper must be in the APA Reference 

Style: 

 For periodic journals 

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

micromicetelor parazite pe plante rare din flora R.P.R. (Contribution 

á la connaissance des micromycétes parasites sur plantes rares de la 

flore de Romanie). Studiu Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol., /1964/(1), 

49-57. 
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Biol., Bot., 14(5), 275-282.  

 For books 

1. Brandza, D. (1879-1883). Prodromul Florei Române sau 

enumeraţiunea plantelor până astă-di cunoscute în Moldova şi 

Valachia. Bucuresci: Tipogr. Academiei Române.  

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

Edit. Acad. Române. 

 For serials 

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

Heywood, V. H., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & 

Webb, D. A. (eds, assist. by  J. R. Akeroyd & M. E. Newton; 

appendices ed. by R. R. Mill). (1996). Flora Europaea. 2nd ed., 
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The scientific reviewers analyse every paper and those not 

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