GRĂDINA BOTANICĂ “D. BRANDZA”
A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI –
160 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CERCETARE ÎN DOMENIUL
DIVERSITĂŢII PLANTELOR

Repere istorice


1860, 5 noiembrie – este semnat actul de înfiinţare



1874 – este mutată din Cotroceni în centrul Bucureştiului, în zona
palatului Şuţu



1884 – este semnat decretul de mutare în Cotroceni, pe
amplasamentul pe care îl ocupă şi în prezent



1885-1895 – realizarea principalelor plantaţii



1891 – construirea primei sere, cunoscută azi ca Sera veche



1895 – finalizarea construirii Institutului Botanic, dar şi a altor
clădiri ce dăinuie şi în prezent

Institutul Botanic / 1895

Institutul Botanic / 1895

Institutul Botanic / 1895

Serele în stil victorian / 1891

Repere istorice


1936 – este construită clădirea restaurant, devenită după 1944 spaţiu de
învăţământ, apoi sediu al administraţiei Grădinii Botanice



1954 – sunt construite serele de producţie (semi-îngropate)



1973-1976 – sunt construite Serele de expoziţie



1978 – se inaugurează noul Muzeu Botanic amenajat într-o clădire
veche, de la 1895, aflată în apropierea intrării



1994 – Grădina Botanică primeşte numele fondatorului său pe
amplasamentul actual – Dimitrie Brandza



2007-2014 – sunt reabilitate o serie de clădiri, printre acestea aflându-se
şi un corp din Sera veche (sponsor Alpha Bank) şi şapte dintre cele opt
compartimente ale Serelor de expoziţie (finanțare prin Fondul Elvețian
de Contrapartidă)



2016-2020 – sunt realizate o serie de lucrări menite să îmbunătățească
infrastructura şi peisajul, lucrări finanţate prin programul Fondul de
Dezvoltare Instituţională (FDI)



2020 – încep lucrări de reabilitare a clădirii administrative cu fonduri din
Programul Operaţional Regional.

Misiune
În conformitate cu Strategia de Conservare a Grădinilor Botanice
(BGCI 2015*), grădinile botanice sunt definite de următoarele
caracteristici:




existenţa unei baze ştiinţifice a colecţiilor;

responsabilitate şi angajare pe termen lung pentru menţinerea unor
colecţii;



documentare corespunzătoare a unor colecţii;



monitorizarea plantelor din colecţii;



etichetarea corespunzătoare a plantelor;



accesibilitate pentru public;



comunicarea informaţiilor către alte grădini botanice;



schimb de seminţe sau alt material vegetal;



efectuarea de cercetări ştiinţifice asupra plantelor din colecţii;

menţinerea unor programe de cercetare în domeniul taxonomiei
vegetale.


*www.bgci.org/resources/1528

Misiune



didactică,



ştiinţifică,



de conservare a diversităţii plantelor,



de educaţie ecologică,



de turism şi recreere.

Botaniști / cercetători ai Grădinii Botanice
”D. Brandza” și operele acestora



Ulrich HOFFMANN (d. 1866) a fost primul director la
Grădinii Botanice din Bucureşti şi profesor de Ştiinţe naturale la
fosta Şcoală Națională de Medicină și Farmacie din Bucureşti.
Împreună cu elevii săi, a efectuat numeroase excursii botanice
în zona montană a Munteniei, a întocmit colecţii de plante şi a
publicat o serie de lucrări ştiinţifice de specialitate. După Dimitrie
Brândză, Ulrich Hoffmann a colectat în cursul acestor excursii
aproximativ 430 de specii.

Botaniști / cercetători ai Grădinii
Botanice ”D. Brandza” și operele
acestora


Dimitrie GRECESCU (1841-1909) a devenit, începând cu anul 1868, director al Grădinii
Botanice şi, totodată, profesor de botanică la Şcoala Naţională de Medicină și Farmacie.



A organizat numeroase excursii cu studenţii, în diverse regiuni din ţară, adunând un
material botanic, pe baza căruia a întocmit Ierbarul Florei României. A alcătuit şi un herbar
european, realizat prin schimb de plante cu instituţii similare din Europa.



În 1880 a publicat Enumeraţia plantelor din România ce cresc spontaneŭ şi cele ce sunt
frecuent în cultură observate, iar în 1898 Conspectul Florei României, cu 3000 de specii
de plante, neîntrecută în proporţii şi importanţă de nici o altă lucrare a acelor timpuri.
Datele importante ale acesteia au fost preluate în lucrări generale de floristică şi
sistematică atât pe plan intern, cât şi internaţional.



A publicat, de asemenea, primul catalog de plante al grădinii botanice bucureştene, care
cuprindea 3700 de specii cultivate în aer liber şi în seră.



A fost primul român care a propus o clasificare originală a plantelor.



D. Grecescu a pus bazele fitogeografiei româneşti și a lăsat prima descriere metodică a
vegetaţiei.



Din studiile şi publicaţiile sale de interes naţional şi general mai menţionăm: flora şi
vegetaţia Ceahlăului, Bucegilor, Munţilor Mehedinţi, Gorjului, Argeşului. A publicat, de
asemenea, Flora medicinală a României, Plantele indigene din România, specii şi varietăţi
noi pentru ştiinţă etc.



În anul 1898 a fost ales membru corespondent, iar în 1907 membru titular al Academiei
Române.

Botaniști / cercetători ai Grădinii Botanice
”D. Brandza” și operele acestora




Specii descrise:


Melilotus arenaria Grecescu (sinonimizat în prezent)



Ferulago campestris (Besser) Grecescu



Achillea getica Grecescu



Asparagus pseudoscaber Grecescu

Specii dedicate lui D. Grecescu


Cirsium grecescui Rouy

Asparagus pseudoscaber

Cirsium grecescui

Botaniști / cercetători ai Grădinii
Botanice ”D. Brandza” și operele
acestora


Dimitrie BRÂNDZĂ (1846-1895) - medic şi naturalist.



Majoritatea lucrărilor sale sunt de floristică şi sistematică, dar şi de
morfologie, anatomie, teratologie, geobotanică, etnobotanică,
terminologie, istoria botanicii, ocrotirea naturii etc. Demne de evidenţiat
sunt lucrările: Fragmente din Flora României, Plante noi din România,
precum şi Prodromul florei române sau Enumeraţiunea plantelor până
astăzi cunoscute în Moldova şi Valachia. Aceasta din urmă constituie
prima sinteză critică asupra tuturor datelor cunoscute până atunci,
cuprinzând 2100 de specii de plante vasculare. O altă lucrare de mare
importanţă este Flora Dobrogei, publicată postum de Academia Română,
care reprezintă primul determinator scris în limba română. Ambele lucrări
au fost distinse de Academia Română cu premiul „Gheorghe Lazăr”.



Taxoni noi pentru ştiinţă (ex. Centaurea jankae, Centaurea kanitziana,
Lathyrus aureus)



Diverşi botanişti i-au dedicat denumirea unor specii noi de plante:
Brandzeia filicifolia, Verbascum brandzae, Sapindus brandzai, Iris
brandzae etc.

Botaniști / cercetători ai Grădinii Botanice
”D. Brandza” și operele acestora

Centaurea jankae Brandza

Iris brandzae Prodan

Botaniști / cercetători ai
Grădinii Botanice ”D. Brandza”
și operele acestora
Mihail (Mihalache) VLĂDESCU (1865-1944)
A predat Morfologia plantelor şi Sistematica vegetală până în 1936.

În 1901, M. Vlădescu a iniţiat prima publicaţie românească de botanică,
intitulată „Buletinul Erbarului Institutului Botanic din Bucureşti”. Tot în 1901 a
început să publice un studiu monografic asupra criptogamelor vasculare din
România, chiar în revista iniţiată de el.

A avut, de asemenea, importante preocupări în domeniul embriologiei
vegetale. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în peste 50 de lucrări
ştiinţifice.

Mihail Vlădescu a contribuit la îmbogăţirea colecţiilor Grădinii botanice
atât prin antrenarea colaboratorilor săi în acest sens, cât şi prin cumpărarea unor
colecţii de herbar.

Pe toată durata mandatului său de director a editat Catalogul de seminţe al
Grădinii Botanice din Bucureşti.


Botaniști / cercetători ai
Grădinii Botanice ”D. Brandza”
și operele acestora



Zacharia C. PANŢU (1866-1934) – fost conservator al Herbarului
Institutului Botanic, pe care l-a slujit timp de peste 40 ani, şi profesor al
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti.



A publicat numeroase note ştiinţifice, a scris studii monografice, studii
floristice regionale şi studii etnobotanice. Dintre notele sale ştiinţifice
amintim: Plantele vasculare culese în anul 1900 de la mânăstirile
Căldăruşani şi Pasărea; Plante vasculare de la Ciorogârla, lângă
Bucureşti; Plante vasculare din Dobrogea etc.



Dintre studiile monografice publicate putem menţiona pe cele privind
Orchideele din România (1915) şi Geraniaceele din România (1931).



Studiile floristice regionale: Flora Bucureştiului şi a împrejurimilor, Flora
Dobrogei, Flora Ceahlăului, Flora Bucegilor, Flora Deltei Dunării
(publicată postum de către fiica sa Ana-Maria Paucă şi de Theodor
Solacolu).



A descoperit şi publicat, de asemenea, specii noi pentru ţară sau date
corologice noi (Vallisneria spiralis, Wolffia arrhiza, Goodyera repens,
Ophioglossum vulgatum, Najas marina, Najas minor etc.).

Botaniști / cercetători ai Grădinii Botanice
”D. Brandza” și operele acestora

Ştefan Simion RADIAN (1871-1958)
profesor de botanică la Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, sa remarcat prin contribuţiile aduse la cunoaşterea briofitelor din România şi, mai
ales, prin descoperirea şi publicarea unei specii noi pentru ştiinţă – Bucegia
romanica.




Între 1936 şi 1938 a fost director al Grădinii Botanice din Bucureşti.

Botaniști / cercetători ai
Grădinii Botanice ”D. Brandza”
și operele acestora



Mihail GUŞULEAC (1887-1960) – membru corespondent al Academiei
Române din 1937; profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Biologie în perioada 1939-1960; director al Grădinii Botanice între 1939 și
1952.



Cercetările lui M. Guşuleac au vizat sistematica, filogenia, dar şi citologia,
morfologia şi anatomia plantelor, geobotanica, ocrotirea naturii.



A avut o contribuţie deosebită la Flora României pentru care a prelucrat
mai multe familii. O parte din rezultatele ştiinţifice ale profesorului Mihai
Guşuleac au fost preluate în opere precum Flora U.R.S.S., Botanica
sistematică (Handbuch der systematischen Botanik) a lui Richard
Wettstein şi altele.

Botaniști / cercetători ai
Grădinii Botanice ”D. Brandza”
și operele acestora


Ana-Maria PAUCĂ (Panţu) (1907-1963)

Contribuţia ştiinţifică a Anei-Maria Paucă s-a concretizat în peste 40 de lucrări
publicate în prestigioase reviste de specialitate (singură sau în colaborare, în limba
română sau în limbi străine) din domeniile floristică, sistematică şi geobotanică.


În calitate de colaborator al operei Flora R.P. Române / Flora R.S. România
(unica femeie între cei 28 de colaboratori), a prelucrat monografic mai multe familii de
plante în volumele al VI-lea, al VII-lea, al VIII-lea şi al XIII-lea.
De foarte mare importanţă ştiinţifică şi metodologică sunt studiile de floră şi
vegetaţie efectuate în staţionar, în Podişul Babadag, cu colectivul de cercetători de la
Institutul de Biologie Bucureşti, pe care l-a condus o perioadă îndelungată.


A contribuit, de asemenea, la zonarea şi etajarea vegetaţiei din România, la
studiul pajiştilor din masivul Ciucaş, a vegetaţiei din jurul lacurilor Bâlea şi Podragul,
a pădurilor din jurul Bucureştiului, a păşunilor alpine din masivul Bucegi, a vegetaţiei
şi florei din Munţii Codru şi Muma, a florei din Delta Dunării, a florei din lacul Peţea.
Multe din lucrările sale sunt de referinţă şi reprezintă adevărate îndreptare pentru
studiile de fitocenologie.


Botaniști / cercetători ai
Grădinii Botanice ”D. Brandza”
și operele acestora


Ana-Maria PAUCĂ (Panţu) (1907-1963)

Contribuţia ştiinţifică a Anei-Maria Paucă s-a concretizat în peste 40 de lucrări
publicate în prestigioase reviste de specialitate (singură sau în colaborare, în limba
română sau în limbi străine) din domeniile floristică, sistematică şi geobotanică.


În calitate de colaborator al operei Flora R.P. Române / Flora R.S. România
(unica femeie între cei 28 de colaboratori), a prelucrat monografic mai multe familii de
plante în volumele al VI-lea, al VII-lea, al VIII-lea şi al XIII-lea.
De foarte mare importanţă ştiinţifică şi metodologică sunt studiile de floră şi
vegetaţie efectuate în staţionar, în Podişul Babadag, cu colectivul de cercetători de la
Institutul de Biologie Bucureşti, pe care l-a condus o perioadă îndelungată.


A contribuit, de asemenea, la zonarea şi etajarea vegetaţiei din România, la
studiul pajiştilor din masivul Ciucaş, a vegetaţiei din jurul lacurilor Bâlea şi Podragul,
a pădurilor din jurul Bucureştiului, a păşunilor alpine din masivul Bucegi, a vegetaţiei
şi florei din Munţii Codru şi Muma, a florei din Delta Dunării, a florei din lacul Peţea.
Multe din lucrările sale sunt de referinţă şi reprezintă adevărate îndreptare pentru
studiile de fitocenologie.


Botaniști / cercetători ai Grădinii Botanice
”D. Brandza” și operele acestora



Alexandru George NEDELCU (1938-2005), cercetător la Grădina
Botanică a Universităţii din Bucureşti, a avut contribuţii importante la
cunoaşterea florei şi vegetaţiei acvatice a unor lacuri din Câmpia
Română, din Dobrogea şi Delta Dunării, a descris asociaţii vegetale noi şi
a realizat cercetări anatomo-morfologice asupra unor plante acvatice. A
organizat Muzeul Grădinii Botanice în forma sa actuală şi a fost custode
al Herbarului General, secţia de plante superioare.



Gheorghe MOHAN (n. 1943) a fost timp de peste 40 de ani cercetător la
Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti unde a desfăşurat o
activitate bogată în principal în domeniul briologiei. A contribuit la
cunoaşterea briofitelor din diferite regiuni ale ţării, a identificat şi a publicat
specii noi de briofite, a efectuat studii de microscopie electronică asupra
sporofiţilor unor specii de briofite. G. Mohan are, de asemenea, o
contribuţie semnificativă în popularizarea cunoştinţelor de botanică, dar şi
a celor ce privesc ocrotirea naturii, prin intermediul unor reviste, cărţi,
monografii, atlase. A fost custode al Herbarului General, secţia Plante
inferioare.

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB


Baza materială:


Colecții de plante vii cu peste 3500 taxoni,



Colecții herborizate cu peste 520.000 specimene



Sere, teren experimental



Bibliotecă proprie

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB



Direcții de cercetare:
 taxonomie
 invazii

şi cercetări floristice,

biologice,

 fenologie
 ecologia

şi schimbări climatice,

plantelor.

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB




Teze de doctorat finalizate: 4


Eugenia Niță 2009. Cercetări privind particularitățile sistemului de
fertilizare la Pelargonium spp. USMAV, Fcaultatea de Horticultură.
Coordonator: Felicia Iliescu.



Camen-Comănescu Petronela 2011. Genul Sesleria în România.
Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Biologie.
Coordonator: prof. univ. dr. Tatiana-Eugenia Şesan.



Negulici Marius 2013. Studiu comparativ al unor soiuri de trandafiri în
vederea înnoirii sortimentului decorativ pentru parcuri şi grădini din
zona municipiului Bucureşti. Bucureşti: USAMV, Facultatea de
Horticultură. Coordonator: prof.univ.dr. Ana-Felicia Iliescu.



Nagodă Eugenia 2015. Cercetări asupra plantelor alohtone din
Bucureşti şi împrejurimi. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.
Facultatea de Biologie. Coordonator: prof. univ. dr. Tatiana Vassu.

Teze de doctorat în curs de finalizare: 1


Urziceanu Mariana Mihaela 2020. Cercetări privind fitodiversitatea
unor zone cu parcuri eoliene din România. Bucureşti: Universitatea
din Bucureşti. Facultatea de Biologie. Coordonator: prof. univ. dr.
Tatiana-Eugenia Şesan.

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB
 Proiecte

de cercetare: 11



Grant PIN-MATRA, Contract Plantlife/2002, (2002-2004). Important Plant Areas (IPAs) in Romania, Ministry
of Agriculture, Fisheries & Natural Management of the Netherlands (responsabil de proiect pentru România)
(Grădina Botanică de la Bucureşti, Iaşi, Tîrgu-Mureş, Craiova, Cluj).



Grant IECB-MIDCC, Contract No: 45.512/2002 (2002-2005). Macrophytes, River Corridor, Land Use,
Habitats, a multifunctional study in the Danube catchment based on a GIS approach; Institute of Ecology and
Conservation Biology, University of Vienna (responsabil de proiect pentru România) (Grădina Botanica
Bucureşti – Mitache M., Grădina Botanică Craiova – Răduţoiu D., Grădina Botanică Iaşi- Oprea A.).



INTERREG IVB CENTRAL EUROPE, Adaptative management of climate-induced changes in protected
areas – HABIT CHANGE, INTERREG IV B Central Europe Programme 2nd – Director de proiect prof. dr.
Anca Sârbu. Membri ai proiectului din GBDB: Anastasiu Paulina, Comănescu Petronela, Niţă Eugenia,
Negulici Marius. 2011-2013



POIM120008 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. Sursa
finanţării: POIM 2014-2020, nr. contract 231/27.11.2018. Volumul finanţării: 29.507.870,54 lei. 2018-2022.
Manager tehnic: Paulina Anastasiu. Experţi plante: Petronela Camen-Comănescu, Eugenia Nagodă, Mariana
Mihaela Urziceanu.

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB




Cărţi: 4


Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea
A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I.M., Manta N.
2019. Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de plante alogene
invazive şi potenţial invazive din România. Bucureşti: Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor & Universitatea din Bucureşti.



Sârbu, A., Anastasiu, P., Smarandache, D., Pascale, G., Liţescu, S. & Mihai, D.
C. (2013). Habitate cu valoare conservativă din Parcul Natural Bucegi •
Habitats with conservation value from Bucegi Natural Park. Bucureşti: Edit.
Ceres. ISBN 978-973-40-0994-7. Pp. 168.



Mihăilescu S., Anastasiu P., Popescu A., Alexiu V.F., Negrean G.A., Bodescu
F., Manole A., Ion R.G., Goia I.G., Holobiuc I., Vicol I., Neblea M.A., Dobrescu
C., Mogîldea D.E., Sanda V., Biţă-Nicolae C.D., Comănescu P. 2015. Ghidul
de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România.
Constanţa: Edit. Dobrogea. ISBN 978-606-565-079-4. Pp. 120.



Sârbu, A., Sârbu, I., Gache, C., Staicu, C., Paraschiv, A.M. & Mihai, D.C. 2016.
Diversitatea florei, vegetaţiei şi faunei din zona Staţiei Arcuda / Diversity of
flora, vegetation and fauna in the Arcuda Station area. Pp.192. Bucureşti: Edit.
Ceres. ISBN: 978-973-40-1042-4.

Capitole în cărţi: 8 (6 internaţionale + 2 naţionale)

Aspecte privind cercetarea în ultimii ani
la GBDB


Articole în jurnale indexate ISI: 8



1. Miu I.V., Rozylowicz L., Popescu V.D., Anastasiu P. (2020). Identification of areas of very high biodiversity value
to achieve the EU Biodiversity Strategy for 2030 key commitments. PeerJ.



2. Sȃrbu A., Janauer G.A, Exler N., Sȃrbu I., Anastasiu P. (2020). The potential sensitivity to climate change of
selected endangered and important Natura 2000 Habitats and plants from Bucegi Natural Park, Romania. Notulae
Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48(1), 456-479.



3. Pătru-Stupariu, I., Calotă, A., Santonja, M., Anastasiu, P., Stoicescu, I., Iovu, A., Stupariu, M.-S., Buttler, A.
(2019). Do wind turbines impact plant community properties in mountain region ? Biologia, 74, 1613-1619.
https://doi.org/10.2478/s11756-019-00333-9.



4. Jovanović, S., Hlavati-Širka, V., Lakušić, D., Jogan, N., Nikolić, T., Anastasiu, P., Vladimirov, V., Šinžar-Sekulić,
J. (2018). Reynoutria niche modelling and protected area prioritization for restoration and protection from invasion:
A Southeastern Europe case study. Journal for Nature Conservation, (41), 1-15.



5. Lommen S.T.E., Hallmann C.A., Jongejans E, Chauvel B., Leitsch-Vitalos M., Aleksanyan A., Tóth P., Preda C.,
Šćepanović M., Onen H., Tokarska- Guzik B., Anastasiu P., Dorner Z., Fenesi A., Karrer G., Nagy K., Pinke G.,
Tiborcz V., Zagyvai1 G., Zalai M., Kazinczi G., Leskovšek R., Stešević D., Fried G., Kalatozishvili L., Lemke A. &
Müller-Schärer H. (2018). Explaining variability in the production of seed and allergenic pollen by invasive
Ambrosia artemisiifolia across Europe. Biological Invasions, 20(6), 1475-1491.



6. Gatea, F., Teodor, E.D., Seciu, A.M., Nagodă, E. & Radu, G.L. (2017). Chemical constituents and bioactive
potential of Portulaca pilosa L. versus Portulaca oleracea L. Medicinal Chemistry Research, 7, 1516-1527.



7. Kuzmanović, N., Comănescu, P., Păun, O., Frajman, B., Schönswetter, P., Lazarević, M. & Lakušić, D. (2013).
Genetic and morphological differentiation within the Balkan-Carpathian Sesleria rigida sensu Fl. Eur. (Poaceae), a
taxonomically intricate tetraploid-octoploid complex. Taxon, 62(3), 458-472.



8. Anastasiu P., Negrean G., Samoilă C., Memedemin D., Cogălniceanu D. 2011. A comparative analysis of alien
plant species along the Romanian Black Sea Coastal area. The role of harbours. Journal of Coastal Conservation,
15(4), 595-606.

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB



Jurnale indexate BDI: 37



Jurnale neindexate: 1



Comunicări la manifestări naţionale: 79



Prezentări la conferinţe şi congrese internaţionale: 27



Participare la workshop internaţional: 4



Participare la workshop naţional: 1

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ni la GBDB



Manifestări ştiinţifice organizate


Sesiunea de comunicări ştiinţifice D. Brandza – 26 ediţii (1994 –
2020)



8th ESENIAS and DIAS Scientific Conference and Workshop
Management and sharing of IAS data to support knowledge
based decision making at regional level, 26-28 September 2018

Aspecte privind
cercetarea în ultimii
10 ani la GBDB


Publicaţii ştiinţifice



Acta Horti Botanici Bucurestiensis –
indexată BDI (Baidu Scholar, CNKI
Scholar (China National Knowledge
Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer,
Dimensions, DOAJ (Directory of Open
Access Journals), EBSCO (relevant
databases), EBSCO Discovery Service,
Genamics JournalSeek, Google Scholar,
Japan Science and Technology Agency
(JST), J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL
(Korean National Discovery for Science
Leaders), Microsoft Academic, Naviga
(Softweco), Primo Central (ExLibris),
Publons, QOAM (Quality Open Access
Market), ReadCube, Sherpa/RoMEO,
Summon (Serials Solutions/ProQuest),
TDNet, Ulrich's Periodicals
Directory/ulrichsweb, WanFang Data,
WorldCat (OCLC).
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Aspecte privind cercetarea în
ultimii ani la GBDB




Specii noi pentru flora României


Phemeranthus confertiflorus



Portulaca pilosa



Symphiotrichum squamatum



Conyza sumatrensis

Specii noi pentru fauna României


Orientus ishidae



Acanalonia conica

Aspecte privind cercetarea în ultimii
ani la GBDB


Colaborări


Departamente ale Facultății de Biologie



Centre de cercetare din UB:


Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate,



CCMESI,



CESEC ”D. Manoleli” – găzduit chiar în GBDB,



GEOMEDIA



Grădini botanice din țară (AGBR)



Institutul de Biologie al Academiei Române



Institutul de Protecție a Plantelor



Universitatea de Medicină și Farmacie, București



Universitatea ”Ovidius” din Constanța



Universități sau alte instituții de cercetare din Europa

La mulți ani,
Grădina Botanică ”Dimitrie Brandza”!

