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INSTITUŢII REPREZENTATE 

 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, București 

Academia Oamenilor de Știință din România, București 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, Grădina 

Botanică, Galaţi 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Institutul de Cercetare al Universității din București 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie, 

București 

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. 

Paulescu”, București 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino”, București 

Laboratorul Central de Referință Synevo-Medicover, București 

Sanimed International Impex SRL, Giurgiu 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Grădina Botanică „A. Fătu”, Iași 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Chișinău 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea 

de Horticultură, Cluj-Napoca 

Universitatea „Dunǎrea de Jos”, Facultatea de Medicinǎ și Farmacie, 

Galaţi 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 

București 

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Silvicultură, Suceava 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Departamentul de Științe 

Economice și Tehnice, Grădina Botanică Universitară „Pavel 

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

Economice, Informatică și Inginerie, Arad 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 

Universitatea din București, Grădina Botanică „D. Brandza” 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Centrul de Cercetări Biologice, 

Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou, Cluj-Napoca 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Universitatea Politehnică din Bucureşti 
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PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

 

Vineri, 4 noiembrie 2022 

Clădirea administrativă, sala P18 

 

13:30-14:00       Înregistrarea participanţilor 

14:00-14:15       Deschiderea lucrărilor 

14:15-17:00       Masă rotundă – comunicări 

17:00-18:00       Workshop AGBR 

 

 

Sâmbătă, 5 noiembrie 2022 

Amfiteatrul „D. Brandza” 

 

8:30-9:00 Înregistrarea participanților 

9:00-9:30  Deschiderea lucrărilor  

9:30-10:00  Anniversalia  

                          In Memoriam 

10:00-11:00  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  

16:00-17:00  Comunicări ştiinţifice în plen  

17:00-18:00  Prezentarea posterelor în plen  

            Concluzii
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PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

 

 

4 noiembrie 2022 

 

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 

MASĂ ROTUNDĂ 

14:00-17:00 

 

Camelia IFRIM  

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

Tehnici de înmulțire a materialului vegetal utilizate pentru 

managementul colecțiilor de plante din Complexul de sere al GBI 

 

Raluca-Cristina GURIENCU, Paul LUPOAE  

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, Galaţi 

Sector tematic ,,Botanică distractivă” 

Cezar Valentin TOMESCU 

Facultatea de Silvicultură, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

Sectorul Vegetația României din Grădina Botanică a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava – concept, înfiinţare, dezvoltare 

Ion ROȘCA 

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

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

științific al conservării diversității plantelor 

 

Gheorghe POSTOLACHE  

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

50 ani de creare a Expoziției Vegetația Moldovei în Grădina 

Botanică „Alexandru Ciubotaru” din Chișinău   
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Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Ovidiu AVRAM  
Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din București 

Digitizarea colecțiilor GBDB 
 

Oana SICORA, Lia MLADIN, Cristina COPACI, Iosif SOOS, 

Cosmin SICORA 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Determinarea genetică și fenotipică a soiurilor de măr din județul 

Sălaj – rezultate preliminarii 

Lia MLADIN, Oana SICORA, Tünde-Eva JAKÓ, Mirela Irina 

CORDEA, Cosmin SICORA 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

Efectul stresului salin și al radiației UV-B asupra parametrilor 

biochimici la populațiile locale de tomate din zonele saline ale 

județului Bihor 
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5 noiembrie 2022 

 

 

DESCHIDEREA OFICIALĂ A SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

9:00-9:30 

 

Paulina ANASTASIU: cuvânt de salut din partea Grădinii Botanice 

„D. Brandza” – Universitatea din București 

 

ANNIVERSALIA 

9:30-9:45 

 

Paulina ANASTASIU 
Facultatea de Biologie & Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea 

din Bucureşti 

Doctor Gavril Negrean la a 90-a aniversare 

 

IN MEMORIAM 

9:45-10:00 

 

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

In memoriam: botanist dr. Ion Sârbu (17.09.1933-26.07.2022) 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

10:00-11:00 

 

Nora Eugenia D.G. ANGHELESCU, Irina HOLOBIUC,  

Ioana-Cătălina NICOLAE, Cosmina Oana A. VENAT, Mihaela 

I. GEORGESCU, Sorina A. PETRA, Adrian PETICILĂ,  

Florin TOMA 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de 

Horticultură, București 

Caracteristicile biometrice și morfologice ale semințelor orhideelor 

temperate și implicațiile lor biologice 
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Mihaela Ioana GEORGESCU, Aurora DOBRIN 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București 

Morfologia și micromorfologia granulelor de polen la unele specii de 

Iris din Grădina Botanică „Ioan Todor” a USAMV din București 
 

Anca SÂRBU, Alina Gerogiana CÎŞLARIU, Tatiana Eugenia 

ŞESAN, Anca Monica PARASCHIV, Daniela Clara MIHAI 
Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

Observaţii anatomice asupra plantelor de Momordica charantia L., cultivate 

în prezenţa granulelor ceramice 

 

Paulina ANASTASIU  
Facultatea de Biologie & Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea 

din Bucureşti 

Tozzia carpathica în Parcul Natural Apuseni 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

11.30-13.00 
 

Daniel RĂDUȚOIU, Mariana NICULESCU 
Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. din Oltenia, România 
 

Mihai PETRESCU  
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea 

Date recente (2014-2019) privind speciile de plante amenințate din 

partea continentală a județului Tulcea, România 
 

Pavel PÎNZARU 
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 
Noutăți floristice din Republica Moldova 
 

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

Sempervivo zeleborii-Schivereckion podolicae (Pînzaru et Ruschuk 
2009) nom. Nov. H.L. (Geranio robertiani-Asplenietalia trichomanis 

Ferrez ex Mucina 2016 ined) – alianță pont-dobrogeană 
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Culiță SÎRBU, Adrian OPREA 
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

Date noi cu privire la prezența și răspândirea unor plante vasculare în 

România 

 

Adrian OPREA, Culiţă SÎRBU 

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

O nouă contribuţie la cunoaşterea florei spontane a României 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

14:00-15:30 

 

Ioan DON, Cornelia Doinița DON, Dan VIDREAN 

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 

Considerații asupra plantelor lemnoase alogene invazive sau 

potențial invazive pe teritoriul județului Arad 

 

Marian CONSTANTIN, Gavril NEGREAN 
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Noi plante adventive din județul Ialomița 
 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Daniela Clara MIHAI 
Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din București 

Flora alohtonă din județul Brăila 
 

Mihaela URZICEANU, Eugenia NAGODĂ, Alina Georgiana 

CÎȘLARIU, Teodora Alina VASILE, Paulina ANASTASIU 
Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din Bucureşti 

Plante alogene invazive și potențial invazive pe cursul râului Argeș  

 

Ștefan MANIC, Teodora MANIC 

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

Genul Amanita Pers. în micobiota Basarabiei 

 



 11 

Cristiana Gabriela SOTIRIU, Nichita PUȘCAȘ, Florica 

MARINESCU, Carmen CURUȚIU, Lia-Mara DIȚU, Alina-Maria 

HOLBAN 
Facultatea de Biologie, Universitatea din București 

Efectul unor extracte din plante asupra creșterii și virulenței unor 

specii aparținând genului Pseudomonas 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PLEN 

16:00-17:00 

 

Florentina ALDEA  

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

Studiul comparativ al reactivității in vitro a speciilor Polypodium 

vulgare și Osmunda regalis, ferigi de interes biotehnologic și 

conservativ din flora României 

 

Mădălina BOBORA, Alina-Maria HOLBAN, Carmen CURUȚIU, 

Lia-Mara DIȚU, Veronica LAZĂR 

Facultatea de Biologie, Departamentul Botanică și Microbiologie, 

Universitatea din București 

Testarea unor noi strategii antimicrobiene și antibiofilm – nanotuburi 

de carbon funcționalizate cu uleiuri esențiale 

Bianca-Georgiana IOSUB, Alina-Maria HOLBAN, Carmen 

CURUȚIU, Lia-Mara DIȚU, Veronica LAZĂR 
Facultatea de Biologie, Departamentul de Botanică și Microbiologie, 

Universitatea din București 

Investigarea potențialului inhibitor al unor suprafețe nanomodificate 

asupra formării de biofilme pe substraturi inerte 
 

Mariana LUPOAE, Andreea LUPOAE, Paul LUPOAE 

Facultatea de Medicinǎ și Farmacie, „Universitatea Dunǎrea de Jos”, 

Galaţi 

Formularea unor produse farmaceutice cu aplicații potențiale în 

medicină din specia Chelidonium majus recoltată din Grădina 

Botanică Galaţi 
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PREZENTARE POSTERE ÎN PLEN 

Încheierea sesiunii ştiinţifice 

17:00-18:00 

Moderator: Prof. dr. Paulina Anastasiu 

 

POSTERE 

 

Valentina CANTEMIR, Pavel PÎNZARU, Ștefan BELOUS 
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Chişinău 

Centaurea angelescui Grinţ. în Rezervaţia Naturală Silvică „Vadul 

lui Isac” 

Ilda CZOBOR-BARBU, Irina GHEORGHE-BARBU, Iulia DINU, 

Sara LIA, Mariana Carmen CHIFIRIUC  
Facultatea de Biologie, Universitatea din București 

Diseminarea rezistenței la colistin la tulpini de Klebsiella 

pneumoniae din România 

 

Iulia DINU, Irina GHEORGHE-BARBU, Ilda BARBU, Viorica 

Maria CORBU, Luminița MĂRUȚESCU, Marcela POPA, 

Grațiela GRĂDIȘTEANU, Mihai NIȚĂ-LAZĂR, Ionuț PECETE, 

Alex MUNTEAN, Mircea Ioan POPA, Mariana Carmen 

CHIFIRIUC 
Facultatea de Biologie, Universitatea din București 

Studiul markerilor fenotipici și genetipici de antibiorezistență ai unor 

tulpini de Acinetobacter baumannii izolate din clinică, ape uzate și 

de suprafață din București pe o perioadă de 4 ani 

 

Andreea Ştefania DUMBRAVĂ, Irina GHEORGHE-BARBU, 

Viorica Maria CORBU, Ilda CZOBOR BARBU, Ionuţ PECETE, 

Denisa FICAI, Anton FICAI, Mariana Carmen CHIFIRIUC, 

Tatiana Eugenia ȘESAN 
Facultatea de Biologie, Universitatea din București 

Noi soluții pe bază de nanoparticule pentru combaterea micobiotei 

deteriogene a unor obiecte de patrimoniu cultural din România 
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Melania GHEREG, Nina CIORCHINĂ, Maria TABĂRA 

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

Conservarea unor specii de plante rare din fam. Amaryllidaceae prin 

vitrocultură 

 

Grațiela GRĂDIȘTEANU PÎRCĂLĂBIORU, Ilda BARBU, 

Irina GHEORGHE-BARBU, Georgiana GRIGORE, Octavian 

SAVU, Mariana-Carmen CHIFIRIUC 
Institutul de Cercetare al Universității din București 

Analiza rezistomului asociat diabetului zaharat de tip 2 

 

Olga IONIȚA, Elena TOFAN-DOROFEEV  
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 

Activități de translocare ale speciei periclitate Serratula lycopifolia 

(Vill.) A.Kern. în Republica Moldova 

 

Natalia ONICA 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

Fondarea colecției de taxoni noi în cadrul Grădinii Botanice 

Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din genul Hydrangea. 

 

Bianca-Maria TIHĂUAN, Grațiela GRĂDIȘTEANU, Mădălina 

AXINIE, Sergiu Stelian MAIER, Marin ANGHELOIU, Mariana 

Carmen CHIFIRIUC  

Sanimed International Impex SRL, Giurgiu 

Ghid metodologic privind evaluarea siguranței și eficacității 

biologice a produselor dermatocosmetice destinate regenerării 

epidermei 
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IN MEMORIAM 

 

 

 

BOTANIST DR. ION SÂRBU (17.09.1933-26.07.2022) 

 

Întotdeauna vestea tristă și dureroasă a pierderii unui prieten, 

coleg, colaborator sau cunoscut apropiat ne predispune la meditație 

asupra vieții noastre pământești, pe care o parcurgem cu bune și cu 

mai puțin bune, când ne întrebăm cine suntem, de unde venim și 

unde ne ducem... 

Un sfârșit neașteptat ne-a răvășit pe noi, biologii din Iași, 

prin trecerea spre cele veșnice a biologului-botanist dr. Ion Sârbu. 

Doctorul Ion Sârbu a fost unul dintre cei care, de-a lungul 

carierei sale, a fost preocupat de studiul științelor vieții, cu deosebire 

de lumea plantelor, domeniu în care a obținut rezultate remarcabile, 

de necontestat, ample şi de mare profunzime. 

Născut la început de toamnă, în 1933, în com. Tudor 

Vladimirescu, jud. Galaţi, a urmat cursurile şcolii primare din satul 

natal, pentru ca şcoala gimnazială şi liceul să le facă la Şcoala 

Normală de Învăţători „Costache Negri” (redenumit Liceul 

Pedagogic în 1948) din Galaţi, pe care-l absolvă în anul 1952. 

Consecutiv efectuării stagiului militar, în perioada anilor 

1952-1955, la diferite unităţi de pe frontiera de stat a României  

(îmi amintesc de unele povestiri ale dânsului despre zonele Salonta 

sau Calafat pe care le-a cunoscut în cătănie), a lucrat ca învăţător 

până în anul 1957, când s-a înscris la cursurile Facultăţii de Ştiinţe 

Naturale-Geografie, secţia Biologie-Geografie, a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe care le-a absolvit în anul 1963. 

Şi-a susţinut examenul de stat în luna februarie a anului 1964, fiind 

declarat „Diplomat Universitar”, în specializarea Biologie, secundar 

Geografie. 

Ca urmare, a devenit profesor de biologie şi geografie în 

comuna sa natală, azi Suceveni, iar în perioada 1964-1967 a fost şi 

inspector de specialitate pe raionul Bujor, Regiunea Galaţi. 
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În anul 1967, la insistenţele profesorului de Botanică 

Constantin Burduja, domnul Ion Sârbu se transferă cu serviciul (şi se 

mută cu familia) în Iaşi, lucrând ca biolog la Herbarul Catedrei de 

Botanică. 

Începând cu 1975, ca urmare a restructurărilor personalului, 

este transferat la Grădina Botanică din Iaşi, unde va lucra până la 

pensionarea sa în anul 2003. Aici, dumnealui a pus bazele şi a 

coordonat lucrările din secţia „Flora şi vegetaţia României”, s-a 

îngrijit de erbariul instituţiei şi a coordonat pentru un număr de ani 

elaborarea periodicelor ştiinţifice Culegere de studii şi articole de 

biologie/Buletinul Grădinii Botanice Iaşi, Catalogul de seminţe şi 

spori, dar şi publicaţia aperiodică Flora Exsiccata Moldaviae et 

Dobrogeae. 

Începând cu anul 1973, dumnealui a studiat din punct de 

vedere botanic regiunea sa natală, pentru ca în anul 1978 să-şi susţină 

teza de doctorat cu titlul Flora şi vegetaţia din Bazinul Chinejii şi al 

Prutului între Rogojeni-Mastacani, obţinând astfel titlul de doctor în 

biologie la Universitatea din Iaşi, sub conducerea aceluiaşi profesor 

şi mentor, Constantin Burduja. 

A parcurs treptele profesional-ştiinţifice ale carierei sale, 

astfel că, în anul 1990, obţine titlul de cercetător ştiinţific principal 

II, iar în anul 1997 pe cel de cercetător ştiinţific principal I. 

Botanistul doctor Ion Sârbu a parcurs o cale profesională nu 

tocmai facilă, marcată de multă muncă, perseverență, renunțări și 

sacrificii în viața personală, punându-i-se astfel în evidență 

tenacitatea şi inteligenţa native. A urmat, astfel, un drum ascendent, 

plin de realizări ştiinţifice, de la primele studii asupra taxonomiei şi 

corologiei speciilor genurilor Galanthus L. ori Fagus L. în flora 

României până la lucrări de analiză critică şi sinteză asupra florei 

vasculare, vegetaţiei naturale, habitatelor terestre sau acvatice ale 

României etc. 

Spirit activ, devotat profesiei, cu disponibilități fizice și 

intelectuale deosebite, fin şi atent observator al vieții în natură, și-a 

materializat observațiile prin publicarea a peste 120 lucrări științifice 

și 22 cărți ori capitole de carte, publicate în ţară sau în străinătate, 
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care-i vor păstra memoria în posteritate ca una dintre personalitățile 

proeminente ale botanicii contemporane din România și nu numai. 

Suflet sensibil, comunicativ, prietenos, deschis la dialog, de 

încredere, gata oricând să ajute pe oricine în momente dificile, a fost 

apreciat cu respect și considerație de colaboratori, atât pentru 

calitățile sale profesionale, cât și pentru spiritul său de omenie, 

corectitudine și înțelegere. 
Este evident că nu pot exprima în cuvinte destul de 

cuprinzătoare cât de mult a însemnat domnul Sârbu, atât pentru mine, 
personal, cât şi pentru noi, generaţia mai tânără de botanişti români. 

Prin felul său calm şi cald de a vorbi, prin amabilitatea şi competenţa 
cu care ne-a sprijinit de fiecare dată când îi solicitam vreun sfat, o 

carte ori vreo indicaţie bibliografică, o lucrare ştiinţifică, o hartă ori 

desluşirea tainelor vreunui munte ori ale vreunei păduri din ţara 
noastră, şi multe altele, dumnealui va rămâne un mare OM, drag şi 

bun, pentru mulţi dintre noi. 
Eu am convingerea că, prin ceea ce a realizat, domnul dr. Ion 

Sârbu a fost şi va fi un model de conduită umană, morală şi 
intelectuală, model demn de urmat pentru noi, botaniştii aspiranţi din 

Iaşi şi din ţară. 
Pentru tot ce-a făcut pentru botanica românească, cât şi 

pentru sprijinul acordat, îi mulţumesc din suflet, atât în nume 
personal, cât şi în numele colegilor din Grădina Botanică din Iaşi. 

Personal, l-am cunoscut tot într-o zi de început de toamnă 
din cumva îndepărtatul an 1990. Atunci m-a luat împreună cu 

dumnealui în prima mea deplasare pe teren, în calitate de proaspăt 
angajat al Grădinii Botanice, deplasare făcută în Delta Dunării, 

cazându-ne la cort, colectând multe specimene de plante şi 
eşantioane de seminţe. Aşa am luat cunoştinţă cu cel care urma să-mi 

devină un adevărat mentor şi model de profesionalism ştiinţific în 

activitatea mea ulterioară. În anii ce-au urmat am mers în alte şi alte 
deplasări pe teren cu dumnealui, deplasări în care, pe lângă scopurile 

propuse iniţial, am efectuat nenumărate identificări de plante, am 
purtat multe discuţii pe teme botanice ori mi-a dezvăluit multe arii 

naturale protejate sau importante puncte de interes botanic din 
România. 
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Cred că una dintre regiunile de suflet ale domnului Ion Sârbu 

a fost Dobrogea, iar Delta Dunării l-a fascinat şi l-a atras permanent, 

pentru a-i cunoaşte tainele floristice şi comorile naturale, ajungând  

s-o cunoască îndeaproape, cumva „la metru pătrat”. Iar muntele 

Ceahlău i-a fost tot atât de drag şi de cunoscut pe cât i-au fost 

plaiurile natale. 

Eu și ceilalți colegi am pierdut nu numai un coleg deosebit, 

un colaborator apropiat şi un prestigios cercetător, ci și un prieten 

sincer, un om de omenie, o fire plină de compasiune pentru 

necazurile celorlalți, un om în preajma căruia te simțeai întotdeauna 

confortabil și dornic de a-l mai întreba ceva în domeniul nostru. 

Familia îndurerată, soția, copiii, nepoții au pierdut un bun și 

devotat soț, tată și bunic. Pe toți i-a iubit mult, i-a înconjurat cu 

dragoste și grijă părintească. Uneori ne povestea despre concediile pe 

care le făcea cu familia, la mare sau în Delta Dunării, cazându-se la 

cort, cu toate amintirile nostalgice ce rămân în asemenea momente, 

ori ne relata alte episoade din viața celor dragi, pe care le povestea cu 

tonul unui tată ori al unui bunic sfătos. Dispariția soțului, tatălui și 

bunicului din familia sa lasă un gol greu de înlocuit prin lipsa unui 

neprețuit sprijin moral pe care l-a acordat permanent celor apropiați. 

Din păcate, precum viața are un început cumva anunţat şi 

aştepat, tot aşa are și un final, în cele mai multe cazuri imprevizibil, 

dar ceea ce rămâne în urma domnului Ion Sârbu este o amintire pe 

care o vom păstra mereu vie în suflet. Eu chiar credeam că va fi aici, 

lângă noi, pe termen nedefinit, şi asta fiindcă aşa cum l-am cunoscut 

în 1990, aproape tot la fel era şi anul trecut (2021), când l-am văzut 

ultima oară, chiar la aniversarea zilei sale de naştere. 

Să ne rugăm la Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi  

să-l păstrăm în memoria noastră până în ziua când vom urma şi noi 

acelaşi drum. 

 

 

Iași, 10 octombrie 2022                                      Adrian Oprea 
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REZUMATE 

COMUNICĂRI ORALE 

 

 

 

TEHNICI DE ÎNMULȚIRE A MATERIALULUI VEGETAL 

UTILIZATE PENTRU MANAGEMENTUL COLECȚIILOR 

DE PLANTE DIN COMPLEXUL DE SERE AL GBI 

 

Camelia IFRIM  

Grădina Botanică „A. Fătu”,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

 

În Complexul de Sere al GBI se cultivă peste 2300 de taxoni 

din circa 140 de familii botanice. Scopul principal al activităților este 

de menținere și îmbogățire a diversității plantelor cultivate. 

Propagarea materialului vegetal se realizează atât generativ (prin 

semințe), cât și vegetativ.  

Înmulțirea plantelor poate fi dificilă în cazul speciilor a căror 

biologie este mai puțin cunoscută. Factorii care s-au dovedit 

importanți pentru înmulțirea prin semințe a unor specii au fost: 

amestecul de sol, lumina, umiditatea aerului. Înmulțirea vegetativă 

este frecvent utilizată pentru obținerea unei cantități mari de material 

vegetal. Butășirea cu fragmente de tulpină este cel mai frecvent 

practicată, dar în funcție de specificul plantelor se practică și 

marcotajul aerian, butășirea cu fragmente de frunză, înmulțirea prin 

bulbili etc.  
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SECTOR TEMATIC ,,BOTANICĂ DISTRACTIVĂ” 

Raluca-Cristina GURIENCU, Paul LUPOAE  

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Răsvan Angheluţă”, Galaţi 

 

Sectorul tematic ,,Botanică distractivă” din cadrul Grădinii 

Botanice, parte a Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați, are 

o suprafață de aproximativ 350 mp, fiind adiacent Grădinii Senzoriale și 

sectorului Rozarium.  

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația „Centrul 

de Resurse pentru Dezvoltare 2020”, în cadrul Componentei Spații 

Verzi Urbane, program de sponsorizare oferit de Mol România. 

Spațiul este structurat în mai multe arii funcționale: arie dedicată 

desfășurării activităților de educație sau de relaxare, alee de acces, 

alveole cu plante „haioase”, jardiniere cu ghivece, plăcuțe de semnalizare 

și panouri didactice în care sunt prezentate informații despre plantele 

regăsite în sector, dar și corespondența lor cu lumea animală.   

Scopul principal al creării sectorului ca arie funcțională cu 

caracter tematic ce permite accesul publicului larg este acela de a 

promova în comunitate un comportament responsabil față de mediul 

înconjurător. Derularea programelor educaționale au ca obiectiv 

recunoașterea elementelor de identitate naturală locală, a plantelor 

autohtone cu denumiri populare ce fac conexiuni între lumea animală 

și cea a plantelor. Astfel, se urmărește încurajarea copiilor de a 

participa la activități non-formale desfășurate într-un cadru natural, 

descoperirea, recunoașterea și familiarizarea acestora cu unele specii 

de „plante haioase”, ale căror denumiri populare provin de la 

asemănarea lor cu părțile corpului unui animal. Metodologia și 

materialele de instruire facilitează interacțiunea copiilor cu ,,planta 

vie”, le stimulează imaginația, gândirea comparativă și fixarea 

cunoștințelor prin joc. Grupurile-țintă vizate pentru derularea 

activităților de educație ecologică sunt reprezentate de școlarii și 

preșcolarii din județul Galați, accesul fiind permis însă pentru toți 

vizitatorii Grădinii Botanice Galați.   
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SECTORUL VEGETAȚIA ROMÂNIEI DIN GRĂDINA 

BOTANICĂ A UNIVERSITĂŢII „ŞTEFAN CEL MARE” DIN 

SUCEAVA – CONCEPT, ÎNFIINŢARE, DEZVOLTARE 

 

Cezar Valentin TOMESCU 

Facultatea de Silvicultură, 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

 

 

Atunci când înfiinţarea unei grădini botanice pleacă de la un 

teren agricol, liber, fără niciun arbore sau arbust, provocările sunt 

mari şi adesea greu de anticipat. Încă de la început, în Grădina 

Botanică a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava s-au pus 

bazele sectorului Vegetaţia României, în care se doreşte recrearea la 

scară mică a principalelor formaţii de tipuri de pădure din ţara 

noastră. Zona desemnată pentru sectorul Vegetaţia României prezintă 

o diferenţă de nivel cca. 15 m, are o orientare pe direcţia NE-SV şi se 

desfăşoară pe linia de cea mai mare pantă, fapt ce a permis 

proiectarea acesteia în concordanţă cu distribuţia altitudinală naturală 

a diferitelor tipuri de pădure.  

Se doreşte ca toate cele zece grupe de formaţii de tipuri de 

pădure să fie bine reprezentate aici, în acest sens fiind plantate 

exemplare din speciile sau grupele de specii lemnoase edificatoare. 

Astfel, se urmăreşte crearea următoarelor formaţii: molidiş pur, 

molideto-brădet, amestec de molid-brad-fag, brădet pur, pinet pur de 

pin silvestru, pinet pur de pin negru, laricet pur, cembret, făget pur, 

gorunet pur, şleau de deal cu gorun, stejăret pur de stejar, şleau de 

deal şi de câmpie cu stejar pedunculat, ceret pur, gârniţet pur, stejăret 

de stejar brumăriu, stejăret pur de stejar pufos, plopiş pur de plop alb, 

plopiş pur de plop tremurător, sălcet de salcie albă, aniniş de anin 

negru, aniniş de anin alb, cărpinet, teiş de tei pucios, frăsinet, ulmet 

de ulm de câmp. 

La plantare au fost utilizate atât exemplare de talie mare sau 

mijlocie cu balot, cât şi puieţi forestieri cu rădăcina nudă. Pentru a 

semnaliza aceste formaţii forestiere, dar şi pentru a le caracteriza 
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„vizual” se vor monta panouri metalice sugestive care vor reuni peste 

o imagine de fundal cu un aspect caracteristic al formaţiunii 

respective şi imagini cu speciile lemnoase edificatoare, speciile 

însoţitoare de arbori, speciile de arbuşti, precum şi principalele specii 

ierboase prezente în pădurile naturale.  

 

 

50 DE ANI DE CREARE A EXPOZIȚIEI VEGETAȚIA 

MOLDOVEI ÎN GRĂDINA BOTANICĂ „ALEXANDRU 

CIUBOTARU” DIN CHIȘINĂU   

 

Gheorghe POSTOLACHE  

Grădina Botanică Națională (Institut) 

 „Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 

 

Conform planului general de construcție a Grădinii Botanice 

Naționale „Alexandru Ciubotaru” pentru crearea Expoziției 

Vegetația Moldovei, a fost alocat un teritoriu cu suprafața de 14 ha. 

În anii 1970-1972 au fost efectuate lucrări de proiectare și de 

pregătire a teritoriului expoziției. Primele plantări ale stejarului 

pedunculat (Quercus robur) au fost efectuate în primăvara anului 

1972. Pe parcursul anilor 1972-1980 s-au plantat speciile edificatoare 

(Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus 

pubescens, Salix alba). În perioada 1977-1978 s-au plantat speciile 

însoțitoare (Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Fraxinus 

excelsior, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, 

Acer tataricum, Tilia tomentosa, T. cordata, Sorbus torminalis, 

Cerasus avium, Ulmus campestre, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, 

Populus tremula ș.a.). Arbuștii Cornus mas, Cotinus coggygria, 

Euonymus verrucosa, Euonymus europaea, Euonymus nanus, 

Crataegus monogyna, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Swida 

sanguinea, Viburnum lantana s-au plantat mai târziu. Învelișul ierbos 

a fost creat din porțiuni de pământ cu rădăcini, rizomi, semințe și 
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organe vegetative aduse din păduri de fag, de gorun, de stejar ș.a. La 

crearea microexpoziției de stepă și de luncă au fost folosite 2 metode. 

S-au adus porțiuni de pământ din stepe și lunci și prin colectarea 

semințelor din stepa Bujeac și încorporarea semințelor în sol. S-a 

stăruit astfel încât compoziția și structura fiecărei microexpoziții să 

fie o copie analogică celor din condiții spontane.  

Pe parcursul a 50 ani în Grădina Botanică „Alexandru 

Ciubotaru” a fost elaborată Expoziția Vegetația Moldovei, care 

include 10 microexpoziții forestiere: Pădure de fag (Fagus sylvatica), 

Pădure de fag cu gorun, Pădure de gorun (Quercus petraea) cu 

carpen, Pădure de gorun cu tei și frasin, Pădure de gorun cu cărpiniță 

(Carpinus orientalis), Pădure de gorun cu scumpie (Cotinus 

coggygria), Pădure de stejar pedunculat (Quercus robur) cu cireș, 

Pădure de stejar cu porumbar, Pădure de plop alb (Populus alb), 

Pădure de salcie (Salix alba), o microexpoziție cu vegetație de stepă 

(Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. lessingiana și a.), 2 

microexpoziții cu vegetație de luncă (Agrostis stolonifera, Festuca 

pratense, Poa pratense, Lolium perenne) și o microexpoziție cu 

vegetație acvatică (Nymphaea alba). În fiecare microexpoziție 

forestieră au fost mobilizate de la 30 până la 80 de specii de plante 

vasculare. Microexpoziția de stepă include 150 specii de plante 

vasculare. Compoziția floristică totală a Expoziției Vegetația 

Moldovei constituie peste 500 specii de plante vasculare.  

Actualmente, Expoziția Vegetația Moldovei include 14 

comunități de plante create din specii de plante autohtone numite 

microexpoziții. A fost propusă definiția microexpoziție, care  include 

prezentarea unui tip de comunități de plante (tip de pădure) creat pe 

o anumită  suprafață cu scopul de conservare ex situ a speciilor de 

plante și a pune în lumină  caracteristicile și specificul acestuia 

(compoziția, structura etc.) din condiții spontane (Gh. Postolache 

2010). 

În perioada 2020-2022, împreună cu specialiștii de la 

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS Chișinău), a fost 

efectuată amenajarea Expoziției Vegetația Moldovei. A fost elaborat 

parcelarul, s-au instalat borne parcelare, a fost elaborată harta 
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expoziției ș.a. Toate acestea dau posibilitatea de monitorizare mai 

eficientă a speciilor de plante din microexpoziții ș.a. în teren.   

În rezultatul creării Expoziției Vegetația Moldovei în 

Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” au fost create 

nișele ecologice pentru conservarea ex situ a speciilor de plante 

autohtone. În expoziție sunt conservate ex situ 50 de specii de plante 

rare, dintre care unele sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii 

Moldova. Expoziția este folosită în scopuri didactice, pentru 

popularizarea cunoștinților despre speciile de plante și comunitățile 

de plante din Moldova.  

 

 

 

DIGITIZAREA COLECȚIILOR GBDB 

 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU, Ovidiu AVRAM  

Grădina Botanică „D. Brandza”,  

Universitatea din București 

 

Digitizarea colecțiilor a devenit în ultimii ani una dintre 

activitățile-cheie ale muzeelor și grădinilor botanice din întreaga 

lume. În Grădina Botanică „D. Brandza”, lucrările de digitizare 

cuprind scanarea colilor de herbar, scanarea colecției de acuarele 

Angiolina Santocono, fotografierea exponatelor muzeului, dar și 

realizarea de fotografii a specimenelor vii de pe teritoriul grădinii. 

Împreună cu datele despre specimene introduse de noi în 

format electronic s-a contruit o bază de date ce poate pune la 

dispoziție și un catalog online. 

Lucrarea de față are ca scop împărtășirea experienței noastre 

și a obstacolelor ivite pe parcursul procesului de digitizare. 
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DETERMINAREA GENETICĂ ȘI FENOTIPICĂ A 

SOIURILOR DE MĂR DIN  

JUDEȚUL SĂLAJ – REZULTATE PRELIMINARII 

 

Oana SICORA1,2, Lia MLADIN1,2, Cristina COPACI1,2,  

Iosif SOOS1,2, Cosmin SICORA1,2 
1Centrul de Cercetări Biologice Jibou 

2 Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

 

În cadrul proiectului „Mărul tradițional românesc în sistem 

ecologic în contextul actual: păstrarea patrimoniului genetic și 

dezvoltarea economică pe termen lung”, finanțat de AFIR în cadrul 

submăsurii 16.1a, Centrul de Cercetări Biologice (CCB) Jibou este 

instituție de cercetare parteneră, alături de ceilalți parteneri fermieri, 

și liderul de proiect în calitate de procesator, toți participanții 

formând un grup operațional (GO). Proiectul își propune 

identificarea soiurilor vechi, tradiționale din zonele HNV ale 

județului Sălaj, crearea unei baze de date dinamice pentru fermierii 

GO și cei interesați, refacerea, îmbogățirea și extinderea livezilor, 

procesarea fructelor pentru obținerea de produse cu valoare adăugată. 

În prezent, existența pe piață a unui număr restrâns de soiuri 

de măr, precum și ușurința obținerii puieților de măr comercial au 

dus la dispariția perpetuării soiurilor vechi tradiționale de măr care 

nu au o denumire unitară și mulți pomi/multe livezi sunt întreținute 

la limita supraviețuirii. Acești meri au o diversitate a soiurilor și a 

gusturilor deosebită. În plus, acești pomi au o rezistență crescută la 

boli și dăunători comparativ cu soiurile comerciale.   

În cadrul proiectului, CCB Jibou este responsabil cu 

determinarea soiurilor de măr pe baze genetice și fenotipice, crearea 

unor identitați virtuale ale merilor prin montarea de transponderi și 

ulterior crearea unei baze de date dinamice cu toți pomii înrolați, 

instruirea fermierilor interesați în tehnicile de altoire, conceperea 

unor protocoale de întreținere în sistem ecologic a merilor 

tradiționali. 
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Sunt prezentate rezultatele preliminare ale încercărilor de 

determinare a soiurilor de măr pe baze genetice, precum și aplicația 

personalizată de înrolare a merilor marcați cu transponderi care, 

ulterior, vor fi parte dintr-o bază de date dinamică. 

 

EFECTUL STRESULUI SALIN ȘI AL RADIAȚIEI UV-B 

ASUPRA PARAMETRILOR BIOCHIMICI LA 

POPULATIILE LOCALE DE TOMATE DIN ZONELE 

SALINE ALE JUDEȚULUI BIHOR 

 

Lia MLADIN1,2, Oana SICORA1,2, Tünde-Eva JAKÓ1,2, 

Mirela Irina CORDEA3, Cosmin SICORA1,2 

1Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Cluj-Napoca 
2Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

3Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 

O constrângere majoră a producției alimentare globale este 

selecția culturilor care sunt mai bine adaptate la mediile cu resurse 

limitate și la condițiile solului. Genotipurile crescute în diferite 

condiții de mediu vor prezenta o plasticitate fenotipică, deosebit de 

mare în condiții extreme, cum ar fi înghețul, seceta și salinitatea. În 

ultimele decenii, cercetările în acest domeniu s-au concentrat pe 

studiul efectului stresului abiotic asupra plantelor și pe elucidarea 

căilor de semnalizare care guvernează răspunsul adecvat și coordonat 

la stresul abiotic. 

Scopul studiului nostru este identificarea stresului salin și 

UV-B, precum și efectul lor combinat asupra parametrilor biochimici 

(clorofilă, carotenoide și prolină) la populațiile locale de tomate din 

zonele saline din nord-vestul României. 

Două tipuri de stres abiotic – salinitate și stres UV-B –, 

precum și combinația acestora au fost aplicate în stadiul incipient de 

dezvoltare a plantelor. Pentru comparație, același tratament a fost 

aplicat unui cultivar standard de roșii. Din frunzele proaspăt recoltate 



 26 

au fost cuantificate spectrofotometric clorofila a și b, carotenoizii și 

prolina. 

Rezultatele noastre indică faptul că, dintre pigmenții 

fotosintetici, clorofila b este mai sensibilă la sare și stres UV-B. 

Dintre populațiile locale, în ceea ce privește pigmenții analizați, 

Cefa7 s-a dovedit a fi mai tolerant, iar Ateas 37 mai sensibil la 

stresul aplicat. Concentrația de prolină crește treptat, odată cu 

creșterea salinității; cea mai mare cantitate de prolină se produce 

atunci când este aplicat și stresul UV-B, pe lângă stresul salin. 

În concluzie, dintre populațiile locale analizate, Cefa7 s-a 

dovedit a fi mai tolerant la sare și la stresul UV-B; acesta ar putea fi 

utilizat pentru inițierea unui program de ameliorare. Conținutul de 

prolină ar putea fi folosit ca un indicator al stresului UV-B și al 

salinității. 

 

 
CARACTERISTICILE BIOMETRICE ȘI MORFOLOGICE 

ALE SEMINȚELOR ORHIDEELOR TEMPERATE ȘI 

IMPLICAȚIILE LOR BIOLOGICE 

 

Nora Eugenia D.G. ANGHELESCU1, 

 Irina HOLOBIUC2, Ioana-Cătălina NICOLAE3, 

 Cosmina Oana A. VENAT3, Mihaela I. GEORGESCU1,  

Sorina A. PETRA1, Adrian PETICILĂ3 & Florin TOMA1 
1Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București 
2Institutul de Biologie București al Academiei Române 

3 Laboratorul de micropropagare a plantelor, Centrul de Cercetare 

pentru Studiul Calității Hranei și a Produselor Vegetale, 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină din București  

 

 

În cadrul acestei prezentări se vor descrie pentru prima dată 

caracteristicile numerice și morfologice ale semințelor aparținând 

unui număr de nouă genuri de orhidee din zone temperate. Cu 
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ajutorul metodelor avansate de microscopie (SEM – scanning 

electron microscopy și Stereomicroscop), au fost obținute analize 

biometrice detaliate precum și imagini de înaltă rezoluție ale 

ultrastructurilor morfologice caracteristice semințelor fiecărei specii 

luate în studiu, dintr-un total de 18 specii de orhidee spontane 

aparținând florei României. Semințele orhideelor sunt unice. Ele 

diferă de cele ale majorității angiospermelor, fiind foarte mici, de 

unde și denumirea lor – „semințe ca un praf” sau microsemințe. Sunt 

extrem de ușoare și produse în număr mare, fenomen denumit 

microspermie. Semințele sunt alungite, fusiforme, învelite extern de 

testă, un înveliș unicelular, translucid în stadiile imature. La 

maturitate, testa se deshidratează puternic și formează pliuri adânci, 

cu structura reticulat-foveată și acoperite cu un strat lipoic, hidrofob. 

Semințele prezintă spații interioare mari de aer, care le fac să semene 

cu baloane minuscule, extrem de ușoare, fapt care le ajută să se 

răspândească ușor și să colonizeze noi habitate. Semințele orhideelor 

conțin un embrion mic, globular-ovoid, format din numai câteva 

celule, puțin diferențiate, situat central, înconjurat de testă. Acesta 

este lipsit de endosperm sau de învelișuri externe (cotiledoane). 

Semințele orhideelor au fost observate și desenate pentru 

prima dată de naturalistul elvețian Conrad Gesner între 1540 și 1565, 

anul morții sale. De atunci, au fost desfășurate nenumărate studii de 

dezvoltare, structurale, anatomice, morfologice, fiziologice, ecologice, 

simbiotice și horticole. Majoritatea studiilor au avut ca subiect 

speciile de orhidee tropicale, cultivate astăzi pe scară largă. Prezentul 

proiect are ca scop introducerea în studiu a unui număr amplu de 

specii de orhidee temperate și deschiderea către un domeniu de 

cercetare complet nou, cu importante implicații în conservarea, 

protecția și reabilitarea speciilor rare de orhidee sălbatice. 
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MORFOLOGIA ȘI MICROMORFOLOGIA GRANULELOR 

DE POLEN LA UNELE SPECII DE IRIS DIN GRĂDINA 

BOTANICĂ „IOAN TODOR” A USAMV DIN BUCUREȘTI 

 

Mihaela I. GEORGESCU1, Aurora DOBRIN2 
1Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București 
2Laboratorul de micropropagare a plantelor, Centrul de Cercetare 

pentru Studiul Calității Hranei și a Produselor Vegetale, 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină din București  

 

 

Conform literaturii de specialitate, speciile genului Iris sunt 

caracterizate de o variabilitate mare atât la nivel morfologic, cât și 

anatomic (citologic, histologic) și biochimic. De asemenea, structura 

florii și polenizarea entomofilă facilitează apariția hibrizilor. Studiul 

granulelor de polen poate furniza informații importante în stabilirea 

originii și filogeniei populațiilor datorită particularităților de 

organizare și ornamentației învelișului extern al grăunciorilor, 

respectiv al sexinei. Observațiile noastre au fost efectuate asupra a 

două populații aflate în Grădina Botanică „I. Todor” a USAMV, 

București, aparținând speciilor Iris suaveolens și Iris pumila. Pentru 

studiul polenului s-au recoltat anterele aflate în momentul deschiderii 

și eliberării polenului. Granulele de polen au fost observate cu 

ajutorul stereomicroscopului, microscopului optic și la SEM. În cazul 

populației de Iris suaveolens a fost testată și viabilitatea grăunciorilor 

de polen în lumină fluorescentă. Cele două specii prezintă diferențe 

morfologice și de ornamentație a sexinei, evidențiate chiar de la 

nivelul observațiilor stereomicroscopice. Procentul granulelor de 

polen viabile în cazul populației de Iris suaveolens a fost foarte 

ridicat.       
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OBSERVAŢII ANATOMICE ASUPRA PLANTELOR DE 

MOMORDICA CHARANTIA L., CULTIVATE ÎN PREZENŢA 

GRANULELOR CERAMICE 

 

Anca SÂRBU1, Alina Gerogiana CÎŞLARIU1,  

Tatiana Eugenia ŞESAN1, Anca Monica PARASCHIV2, 

 Daniela Clara MIHAI1 
1Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

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

 

 

Momordica charantia L. (Fam. Cucurbitaceae) este o plantă 

medicinală şi nutraceutică, aclimatizată în România în 1990. Este 

cultivată pentru beneficiile sale în serele S.C. HOFIGAL Import 

Export S.A., atât în condiţii clasice, cu scop comercial, cât şi în 

condiţii experimentale, cu scopul de a spori valoarea medicinală şi 

productivitatea taxonului. 

Prezenta lucrare analizează plantele de Momordica charantia 

cultivate în varianta experimentală – Ceramice. 

Acestea au fost crescute în condiţii de seră, pe sol îmbogăţit 

cu adaus de granule ceramice, care oferă avanataje procesului de 

creştere, dezvoltare şi fructificare prin faptul că depozitează apă, 

nutrienţi, oxigen, reduc compactarea solului şi limitează infestarea cu 

dăunători. 

Observaţiile anatomice au vizat organizarea tulpinii, a 

peţiolului şi a laminei plantelor din varianta – Ceramice, ca răspuns 

la condiţiile experimentale în care acestea au fost cultivate. Au fost 

recoltate probe multiple în momentul înfloririi plantelor şi au fost 

conservate în alcool 70%. S-au realizat şi folosit seturi de secţiuni 

transversale şi paradermale, tratate cu substanţe de identificare şi 

coloranţi diferenţiali. Caracteristicile structurale ale organelor 

vegetative supraterane au fost evaluate în microscopie optică şi 

prezentate comparativ cu cele ale plantelor martor (condiţii de 

cultură clasice). 
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Din analiza morfologică a celor două categorii de plante s-a 

remarcat dezvoltarea viguroasă şi fructificarea mai bună a plantelor 

din varianta experimentală – Ceramice. La acestea au fost observate 

şi o serie de modificări anatomice la nivelul organelor vegetative 

studiate, care susţin acest comportament: 

i. creşteri dimensionale ale organelor vegetative studiate 

sau/şi ale componentelor acestora; 

ii. dezvoltarea semnificativ mai mare (20-30%) a 

ţesuturilor conducătoare din structura tuturor organelor 

studiate; 

iii. modificarea ponderii ţesuturilor asimilatoare din structura 

mezofilului (dimensional şi numeric) în favoarea 

ţesutului palisadic; 

iv. modificări ale indicelui stomatic şi ale cistoliţilor. 

Răspunsurile structurale benefice observate la plantele din 

varianta experimentală – Ceramice apar într-o singură generaţie, 

susţin dezvoltarea viguroasă şi productivitatea şi pot fi considerate o 

dovadă a plasticităţii adaptative pe care o are acest taxon, la 

condiţiile de cultură experimentate. 
 

 

TOZZIA CARPATHICA ÎN PARCUL NATURAL APUSENI 

 

Paulina ANASTASIU  

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

Universitatea din Bucureşti 

 

Tozzia carpathica Wolosz. este o specie semi-parazită din 

familia Orobanchaceae. Denumirea științifică acceptată este Tozzia 

alpina subsp. carpathica (Woł.) Pawł. Planta este inclusă în lista 

roşie IUCN cu statut Data Deficient atât la nivel european, cât şi 

global. În Europa este protejată prin Directiva Habitate. Pentru 

Tozzia carpathica au fost desemnate 45 de situri Natura 2000, din 

care 23 se află pe teritoriul României, ROSCI0002 Apuseni fiind 

unul dintre acestea şi suprapus în bună parte cu Parcul Natural 
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Apuseni. În vederea evaluării stării de conservare a acestei plante, pe 

parcursul anilor 2021 şi 2022 au fost realizate cercetări de teren 

pentru a stabili distribuţia şi mărimea populaţiei, dar şi pentru 

identificarea presiunilor şi ameninţărilor. Pe lângă localizările 

cunoscute din literatura ştiinţifică, am identificat Tozzia carpathica şi 

în Valea Boghii, pe valea pârâului Alunu Mic şi pe Valea Ordâncuşii 

(peştera lui Ionele şi Cheile Ordâncuşii). Populaţia identificată 

numără circa 120 indivizi, dar estimăm prezenţa unui număr mai 

mare de indivizi, având în vedere distribuţia habitatului 6430 

Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile, de la câmpie și din 

etajul montan până în cel alpin, în care Tozzia carpathica creşte de 

obicei. Nu au fost identificate presiuni asupra speciei sau habitatului 

în care aceasta se află, iar amenințările sunt limitate în general la 

procese naturale (invazii vegetale, secetă prelungită, succesiunea 

vegetaţiei). Într-un singur punct din Valea Boghii, aflat în intravilan, 

planta ar putea fi amenințată de extinderea construcțiilor. Starea de 

conservare a speciei Tozzia carpathica a fost apreciată ca fiind 

favorabilă, adecvată. 
 

 

 

POLYPOGON MONSPELIENSIS (L.) DESF. DIN OLTENIA, 

ROMÂNIA 

 

Daniel RĂDUȚOIU, Mariana NICULESCU 

Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova 

 

 

Teritoriul Olteniei, cu numeroasele microclimate din zona de 

câmpie și până în cea alpină, a oferit și încă mai oferă surprize din 

punct de vedere floristic și nu numai.  

Schimbările climatice din ultimii ani au modificat arealul 

unor plante, acestea fiind identificate și în alte stațiuni decât cele 

cunoscute din literatura de specialitate. Printre numeroasele specii de 

poacee prezente în flora spontană a Olteniei se află și specii care 
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prezintă un interes sozologic și fitogeografic. Așa este și cazul speciei 

prezentate în această lucrare: Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. este o specie litorală 

atlantic-mediteraneeană, întâlnită în special pe nisipurile litorale 

vest- și sud-europene. Este nativă în nordul Africii, sudul și vestul 

Europei, vestul și nordul Asiei, Japonia și subcontinentul indian 

(India, Nepal, Pakistan și Sri Lanka). A fost naturalizată pe scară 

largă în sudul și estul Australiei, în Africa de Sud, Noua Zeelandă, 

Canada, SUA, America Centrală și de Sud și Hawaii. În România 

este cunoscută în partea sud-estică: județele Tulcea și Constanța. În 

Poiana Brașov este menționată ca fiind adventivă. 

Prezenta lucrare aduce câteva contribuții referitoare la 

corologia și ecologia acestei plante.  

În urma consultării Herbarului Universității din Craiova 

(CRA) a fost identificat material herborizat cu această specie, 

colectat din zona Gura Padinii – județul Olt, pe marginea canalului, 

de către Popescu Gh. și Uță I., în 1988. De asemenea, coautoarea 

prezentei lucrări menționează acest taxon din Bazinul Superior al 

râului Luncavăț. Identificarea și în alte locuri decât cele cunoscute 

din literatura de specialitate ne-a determinat să luăm în studiu 

prezenta specie. 

A fost identificată de noi în alte două stațiuni din aria 

protejată Coridorul Jiului: locuri nisipoase de pe un ostrov al râului 

Jiu, în dreptul localității Teasc și în lunca râului Jieț, la periferia 

localității Ostroveni. Terenurile pe care se instalează această plantă 

în Oltenia sunt nisipoase, umede, de apă dulce. Având în vedere că 

suprafețele ocupate de terenurile nisipoase din stânga Jiului sunt 

destul de mari, nu ar fi exclus ca în viitorul apropiat arealul acestei 

specii să se mărească. 
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DATE RECENTE (2014-2019) PRIVIND SPECIILE DE 

PLANTE AMENINȚATE DIN PARTEA CONTINENTALĂ A 

JUDEȚULUI TULCEA – ROMÂNIA 

 

Mihai PETRESCU  

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea 

 

 

Lucrarea de față prezintă aspecte preliminare privind flora de 

importanță conservativă, studiată în perioada 2014-2019 în partea 

continentală a județului Tulcea. Se constată că situl Podişul Nord 

Dobrogean are cea mai ridicată bogăţie de specii ameninţate 

identificată în perioada studiată (35 de specii), urmat de situl Munţii 

Măcinului (29 de specii). În ciuda suprafețelor reduse, valori medii 

sunt înregistrate în siturile Dealurile Agighiolului (18 specii) şi 

Deniztepe (10 specii), în timp ce doar doi taxoni amenințați au fost 

observați în situl Brațul Măcin. Conform indicilor de abundenţă-

dominanță, majoritatea speciilor amenințate înregistrate pot fi 

considerate periclitate (+) în toate siturile, respectiv: Dealurile 

Agighiolului (83,3%), Munții Măcinului (82,7%), Deniztepe (80%), 

Podişul Nord Dobrogean (74,4%), Braţul Măcin (50%). În cadrul 

siturilor studiate cele mai amenințate specii pot fi considerate cele 

periclitate critic (r), precum: Dealurile Agighiolului – Colchicum 

triphyllum și Sternbergia colchiciflora, Deniztepe – Gagea szovitzii, 

Munții Măcinului – Salvia aethiopis, Podișul Nord Dobrogean – 

Sternbergia colchiciflora. O importanță deosebită prezintă 

Campanula romanica și Centaurea jankae, specii de interes 

comunitar și de importanță europeană (Lista Roșie Europeană), 

unde figurează şi Dianthus nardiformis, Galanthus plicatus, 

Moehringia grisebachii, Ornithogalum amphibolum. În cadrul 

tuturor siturilor studiate, speciile care au fost identificate într-o 

singură locație pot fi considerate cu risc ridicat de dispariție, cum ar 

fi Alyssum caliacrae, Centaurea jankae, Euphorbia myrsinites, 

Globularia punctata, Iberis saxatilis etc. În toate siturile, cele mai 

multe dintre speciile amenințate au fost identificate în pajiştile de 
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stepă, habitatul 62C0*, în principal în cadrul stepei petrofile 

(34.9211). În acest sens, conservarea in situ a acestor specii 

amenințate ar trebui să se concentreze cu prioritate asupra 

conservării habitatelor de stepă și în special de stepă petrofilă, pentru 

a maximiza numărul de specii amenințate din aceste situri. 

 
 

NOUTĂȚI FLORISTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Catedra Biologie vegetală, Universitatea Pedagogică  

„Ion Creangă”, Chișinău 

 

 

Ca rezultat al cercetărilor floristice de teren din Republica 

Moldova și a consultării colecțiilor de Herbar ale Grădinii Botanice 

Naționale (I) „Alexandru Ciubotaru”, Grădinii Botanice „Anastasie 

Fătu”, Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, și 

Facultății de Agricultură, au fost evidențiate, pentru prima dată, în 

flora locală 4 specii de plante: 

Althaea narbonensis Pourr. ex Cav. 1786, Monad. Cl. Diss.: 

94 [= A. narbonensis Jacq. 1789, Collectanea (Jacquin) 2: 275, nom. 

illeg., A. cannabina subsp. narbonensis (Pourr. ex Cav.) Nyman, 

1878, Consp. Fl. Eur.: 127, A. taurinensis DC. 1824, Prodr. 1: 436, 

A. cannabina subsp. taurinensis (DC.) Baker f., 1890, in J. Bot. 

(London), 28: 141. 

Plante hemicriptofite, înalte de 70-100 (170) cm, cu tulpini 

numeroase, ramificate, tomentoase, peri stelați, cu raze de 1-2 mm 

lungime. Frunze cu pețioli mai scurţi decât lamina, cele inferioare cu 

pețioli de 2-3,5 cm lungime, iar cele superioare scurt pețiolate, de 

până la 0,5 mm lungime, pe partea abaxială dens stelat-pubescente. 

Lamina foliară palmat-partită, cu 3-5 lobi oval-lanceolați, inegal 

dentați, a frunzelor de la vârful tulpinilor evident mai mică, 3-sectată, 
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de obicei la bază cordate. Inflorescență panicul lax. Sepale interne 

evident mai late și mai lungi decât cele externe. Petale obovate, ușor 

emarginate, roze, spre bază intens colorate și pubescente, de 20 mm 

lungime și late de 15 mm. Stile puțin mai lungi decât staminele. 

Mericarpuri la vârf cu câțiva peri stelați, mici. Înflorește în lunile 

iulie-septembrie. 

Specie pont-mediteraneană, foarte rară pe teritoriul 

Republicii Moldova, vegetează prin poiene, luminișuri, pe coline 

aride cu tufărișuri, păduri de stâncării, în preajma comunei Cricova, 

mun. Chișinău, lângă comuna Mereșeni, raionul Hîncești, în 

apropiere de comunele Speia și Telița, raionul Anenii Noi. Plantele 

colectate de I. Bujorean din sudul Basarabiei, pe malul limanului 

Șabolat (Budachi) din preajma satului Serghiești (Sergehevca), jud. 

Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovskii) și determinate ca Althaea 

cannabina var. intermedia Bujorean, 1944, aparțin în realitate la 

Althaea narbonensis Porr. ex Cav. În colecțiile de Herbar de la Iaşi, 

plantele colectate din județele Iași și Vaslui, determinate anterior ca 

Althaea taurinensis DC., aparțin de asemenea la specia A. 

narbonensis Porr. ex Cav.  

Plantele speciei Althaea cannabina L. au razele perilor stelați 

de până la 1 mm lungime. Frunzele inferioare cu pețioli de lungimea 

laminei, palmat-fidate, palmat-partite, inegal denticulate, cele 

mijlocii și superioare palmat-sectate, pe margini serate, segmentul 

mijlociu îndoit mai lung decât cele laterale, dispers pubescente pe 

ambele părți. Fructe complet glabre. 

Peucedanum tauricum M. Bieb. – specie pontică, vegetează 

prin poiene în pădure de luncă, în preajma comunei Dancu, raionul 

Hîncești. 

Rubia tinctorum L. – specie adventivă (Asia de SV), 

vegetează în pajiște stepizată împreună cu Glycyrrhiza glabra L., pe 

Platoul Moldovei de Nord, lângă comuna Naslavcea, raionul Ocnița. 

Sempervivum zeleborii Schott – specie sud-est europeană, 

vegetează pe stânci calcaroase din bazinul Prutului, a fost confundată 

cu Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm, care populează 

stâncile calcaroase din bazinul fluviului Nistru. 
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SEMPERVIVO ZELEBORII-SCHIVERECKION PODOLICAE 

(PÎNZARU ET RUSCHUK 2009) NOM. NOV. H.L. (GERANIO 

ROBERTIANI-ASPLENIETALIA TRICHOMANIS FERREZ EX 

MUCINA 2016 INED) – ALIANȚĂ PONT-DOBROGEANĂ 

 

Pavel PÎNZARU 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Catedra Biologie vegetală, Universitatea Pedagogică  

„Ion Creangă”, Chișinău 

 

 

În alianța Sempervivo zeleborii-Schivereckion podolicae sunt 

grupate asociațiile de plante xerofile, calcicole, formate în fisurile 

stâncilor calcaroase din etajul colinar din Dobrogea (România), de la 

vest și până la Ural, la est. 

Basio.: Sempervivo ruthenici-Schivereckion Pînzaru et Ruschuk 

2009, Bul. Șt. Rev. Etnogr. Șt. Nat. Muz. S.n. 10(23): 32 

Specii caracteristice: Allium flavescens, A. lusitanicum, A. saxatile, 

Campanula romanica, Gypsophila collina, Paronychia cephalotes, 

Saxifraga tridactilites, Sempervivum zeleborii, S. ruthenicum, 

Schivereckia podolica, S. doerfleri, Sedum urvillei, Thymus 

moldavicus, T. zygioides, Tortula muralis. 

Specii însoțitoare: Allium paniculatum, Asplenium ruta-muraria, A. 

trichomanes, Aurinia saxatilis, Camptothecium lutescens, 

Cystopteris fragilis, Hypnum cupressiforme, Potentilla arenaria, 

Sedum acre, S. maximum, Teucrium montanum var. montanum, 

Thuidium abietinum, Thymus sibthorpii. 

Typus: Sempervivo zeleborii-Schivereckietum podolicae (Mititelu et 

al. 1971) nom. nov. h.l. [Basio.: Asplenio-Schivereckietum Mititelu 

et al. 1971]. 
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DATE NOI CU PRIVIRE LA PREZENȚA ȘI RĂSPÂNDIREA 

UNOR PLANTE VASCULARE ÎN ROMÂNIA 

 

Culiță SÎRBU1, Adrian OPREA2 
1Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

2Grădina Botanică „A. Fătu”, Universitatea  

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
 

 

În această lucrare sunt prezentate noi date asupra prezenței și 

răspândirii unui număr de 20 taxoni din flora vasculară a României, 

pe baza materialelor de herbar. Specia Acalypha rhomboidea este 

raportată pentru prima oară în flora spontană a țării. Alte 9 specii 

(Allium inaequale, Campsis radicans, Erigeron sumatrensis, 

Impatiens balfourii, Oenothera suaveolens, Robinia × ambigua, 

Rudbeckia triloba, Sedum sarmentosum, Setaria faberi) sunt 

raportate ca noutăți floristice la nivel regional. Pentru celelalte 10 

specii (Cytisus scoparius, Dittrichia graveolens, Eleusine indica, 

Eriochloa villosa, Euphorbia glyptosperma, Oenothera depressa, O. 

pycnocarpa, Paspalum distichum, Rosa rugosa și Sicyos angulatus) 

sunt prezentate noi date corologice, care contribuie la cunoașterea 

mai bună a distribuției lor actuale în România. Doar una dintre aceste 

specii este indigenă în România (Allium inaequale), în timp 19 specii 

sunt neofite, în majoritate invazive, în continuă răspândire în țară. 

 

O NOUĂ CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA FLOREI 

SPONTANE A ROMÂNIEI 

 

Adrian OPREA1, Culiţă SÎRBU2 

1Grădina Botanică „A. Fătu”, Universitatea  

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
2Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 
Lucrarea se referă la specia mediteraneană Bromus diandrus 

Roth, specie identificată pentru prima dată în flora spontană a 
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României în partea de sud-est a ţării, în cursul anului 2022. Sunt 

prezentate atât condiţiile ecologice ale habitatului, precum şi unele 

aspecte taxonomice şi fitocenotaxonomice ale speciei. De asemenea, 

lucrarea include o cheie de identificare a speciilor genului Bromus 

L., cunoscute până în prezent în flora României.  

 

CONSIDERAȚII ASUPRA PLANTELOR LEMNOASE 

ALOGENE INVAZIVE SAU POTENȚIAL INVAZIVE PE 

TERITORIUL JUDEȚULUI ARAD 

 

Ioan DON1,2, Cornelia Doinița DON2, Dan VIDREAN1 
1Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie,  

Departamentul de Științe Economice și Tehnice,  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad 
2Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea 

 

 Plantele lemnoase alogene invazive sau potențial invazive, 

spre deosebire de speciile erbacee din această categorie, odată 

instalate într-un anumit ecosistem, dacă trec de stadiul juvenil, vor fi 

mult mai greu de combătut, atât datorită capacității lor de 

lăstărire/drajonare, cât și datorită altor factori.  

În lucrarea de față ne-am oprit asupra plantelor lemnoase 

alogene invazive de pe teritoriul județului Arad, iar rezultatele se 

datorează în cea mai mare parte proiectului POIM/178/4/1/120008, 

cu titlul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în 

care prim-autorul este membru. 

Cele mai răspândite specii lemnoase alogene în județul Arad 

sunt: Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, 

Morus alba, Amorpha fruticosa, Parthenocissus inserta, Lycium 

barbarum, Juglans regia și Prunus cerasifera. 

Dintre speciile cu o răspândire medie în acest teritoriu 

amintim: Celtis occidentalis, Gleditsia triacanthos, Cytisus scoparius 

și Fraxinus americana.  
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Specii rar răspândite în județul Arad sunt: Elaeagnus 

angustifolia, Ulmus pumila, Prunus serotina, Prunus persica, Malus 

domestica, Catalpa bignonioides, Campsis radicans, Broussonetia 

papyrifera, Paulownia tomentosa, Buddleja davidii, Albizia julibrissin, 

Aesculus hippocastanum, Rhus typhina, Koelreuteria paniculata, 

Maclura pomifera, Lonicera japonica, Juglans nigra, Mahonia 

aquifolium, Robinia viscosa, Quercus rubra, Populus canadensis, 

Morus nigra, Prunus cerasus, Prunus domestica, Parthenocissus 

quinquefolia și Ptelea trifoliata.  

Iar dintre speciile foarte rar întâlnite care, deși sunt alogene, 

nu considerăm că în viitor vor deveni invazive sunt: Hibiscus 

syriacus, Wisteria sinensis, Salix babylonica, Gymnocladus dioica, 

Tetradium fraxinifolium, Styphnolobium japonicum și Menispermum 

canadense. 

Păsările, unele mamifere sau, în unele cazuri, vântul sunt 

elemente care ajută la o diseminare bună a semințelor sau fructelor 

acestor specii lemnoase alogene, iar schimbările climatice din 

ultimul deceniu, prin lipsa iernilor grele, permit supraviețuirea cu 

succes a juvenililor (plantule sau puieți de 1-2 ani) ceea ce face ca 

puterea invazivă a acestor specii să sporescă. 

Prin urmare, se impune luarea unor măsuri care să reducă 

răspândirea acestor specii ce au reușit singure sau cu ajutorul nostru 

să invadeze anumite teritorii, reducându-se astfel și efectele negative 

pe care le au asupra diferitelor tipuri de ecosisteme și, nu în ultimul 

rând, asupra omului. 

 

 

NOI PLANTE ADVENTIVE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA 

 

Marian CONSTANTIN, Gavril NEGREAN 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 
 

 
Problema plantelor allochtone este deosebit de importantă 

astăzi, când activitatea omului a adus și pe meleagurile noastre multe 

specii din această categorie, dintre care unele foarte invazive şi agresive.  
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Cercetările din ultimul timp realizate de noi au relevat noi 

specii din această categorie în județul Ialomița, dintre care remarcăm 

pe Cenchrus longispinus, extrem de agresiv şi găsit în cultura de 

grâu, pe marginea acesteia și pe nisipurile Săveni–Platonești, locul 

clasic pentru endemitul Ornitogallum psammofilum. Listăm aceste 

specii în ordine alfabetică, pe baza Florei României, dar cu 

nomenclatura adusă la zi, după Euro+Med: 

Acer negundo L. – Țăndărei, 44°38′49,82″N, 27°38′52,22″E, alt. 18 

m, 30 VIII 2022, GN [CL]. 

Amaranthus albus L. – Platonești SW, 44°35′52,25″N, 

27°40′03,67″E, alt. 42 m, 2 VIII 2022, GN [BUCA], foto MC. 

Țăndărei gară, 44°38′49,86″N, 27°38′49,49″E, alt. circa 18 m, 30 

VIII 2022, GN [BUCA], Foto MC. 

Amaranthus blitum L. – Vlașca E, malul Borcei, 44°23′55,06″N, 

27°51′47,79″E, alt. 11 m, 16 IX 2022 [BUCA], Foto MC. 

Amaranthus cruentus L. – Dridu, 13 X 1968, GN [BUCA]. 

Amaranthus emarginatus Uline & W L. Bray – GN, malul Borcei, 

44°23′55,06″N, 27°51′47,79″E, alt. 11 m, 16 IX 2022 [BUCA]. 

Amaranthus graecizans L. – Stelnica, abruptul Borcei, 

44°24′39,38″N, 27°53′07,90″E, alt. 7 m, 2 VIII 2022, GN [BUCA], 

Foto MC. 

Amaranthus powelii S. Watson – Dridu, 13 X 1968, GN [BUCA], 

rev. M. Costea; 44°45'02.1"N 27°02'31.4"E, alt. 53 m, 8 VIII 2009, 

MC. Foto MC. 

Cenchrus longispinus (Kneuck.) Fernald – Săveni E, Terasa 

Ialomiței, platou, 44°36′01,25″N, 27°39′45,50″E, alt. 40 m, 2 VIII 

2022, GN [BUCA], Platonești SW, Terasa Ialomiței, platou, in cultis 

Tritici aestivi, 43°35′44,75″N, 27°40′23,48″E, alt. 46 m, 2 VIII 2022, 

GN [BUCA CHIS CL], Foto MC. 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants (Chenopodium 

ambroioides L.) – Vlașca ENE, malul Borcei, in arenosis, 44°24′02, 

″N, 27°51′59, ″E, alt. 15 m, 16 IX 2022, MC&GN [BUCA]. Foto MC. 

Eclipta prostrata (L.) L. – Vlașca E, malul Borcei, 44°23′55,06″N, 

27°51′47,79″E, alt. 11 m, 16 IX 2022, GN&MC [BUCA]. 
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Panicum dichotomiflorum Michx – Vlașca E, malul Borcei, 

44°23′55,06″N, 27°51′47,79″E, alt. 11 m, 16 IX 2022, GN (N 

31.774) [BUCA], foto MC. 

 

 

FLORA ALOHTONĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA 

 

Petronela CAMEN-COMĂNESCU1,  

Daniela Clara MIHAI2 
1Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din Bucureşti 

2Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

 
 

Această lucrare prezintă lista speciilor de plante alohtone din 

județul Brăila (România). Inventarul se bazează pe observații 

personale în teren în ultimii doi ani. Studiul cuprinde 81 de taxoni 

străini care aparțin a 30 de familii, 36 dintre ei fiind invazivi. 

Majoritatea sunt Asteraceae (17 taxoni), terofite (42 taxoni), de 

origine americană (45 taxoni), neofite (73 taxoni), invazive (36 

taxoni). Dintre speciile de interes pentru Uniunea Europeană doar 

Ailanthus altissima este prezent în zona noastră de studiu. 

 

 

PLANTE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE 

PE CURSUL RÂULUI ARGEȘ  

 

Mihaela URZICEANU1,2, Eugenia NAGODĂ1,2,  

Alina Georgiana CÎȘLARIU2, Teodora Alina VASILE2, 

 Paulina ANASTASIU1,2 
1Grădina Botanică „D. Brandza”, Universitatea din Bucureşti 

2Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 
 
 

Râul Argeș este un important afluent al Dunării, ce izvorăște 

din Munții Făgăraș și parcurge o lungime de 350 km până la vărsare, 

lângă Oltenița, județul Călărași. Pe traseul său străbate un relief 
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variat de zone muntoase, câmpii înalte și joase de pe teritoriul 

județelor Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Valoarea 

râului Argeș pentru biodiversitate se oglindește în prezența de-a 

lungul cursului său a unui mozaic de habitate (pajiști, păduri, plaje de 

nisip, mlaștini, lacuri, terenuri agricole) cu importanță pentru o gamă 

variată de elemente floristice și faunistice, ceea ce a determinat ca 

anumite sectoare ale sale să fie incluse în Situri Natura 2000 de tip 

SCI și SPA (ROSPA0062 Lacurile de Acumulare de pe Argeș, 

ROSPA0038 Dunăre Oltenița, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a 

Argeșului). Cu toate acestea, râul Argeș este supus unor mari 

presiuni de natură antropică (industrie, aşezările umane, agricultură, 

modificări hidrogeomorfologice, balastierele) care contribuie implicit 

la modificări ale florei și vegetației sale. În cadrul proiectului 

POIM/178/4/1/120008, ne-am propus inventarierea plantelor alogene 

pe cursul râului Argeș, din amonte în aval, astfel că, pe parcursul 

anilor 2021 și 2022 am colectat informații din ploturi efectuate la 

malul râului cu acces din 33 de localități, pornind de la Căpățânenii-

Ungureni și până la Oltenița. Am identificat circa 40 de specii de 

plante invazive și potențial invazive, dintre care trei specii de 

îngrijorare UE, ce fac obiectul Regulamentului 1143/2014: Ailanthus 

altissima, Elodea nuttallii, Humulus scandens. Cu excepția speciei 

Ailanthus altisssima, celelalte două specii realizează o acoperire 

ridicată în zonele în care au fost identificate, dar, totodată, abundente 

de-a lungul râului sunt și speciile Ambrosia artemisiifolia, Amorpha 

fruticosa, Erigeron annuus subsp. annuus, Erigeron canadensis, 

Helianthus tuberosus, Oenothera glazioviana, Panicum capillare, 

Parthenocissus inserta, Reynoutria japonica, Sorghum halepense, 

Xanthium orientale subsp. italicum. Presiunea plantelor alogene 

asupra râului Argeș se manifestă mai intens în aval, pe măsura 

apropierii de Dunăre, corelată cu diversitatea și abundența ridicată a 

acestor plante în împrejurimea orașelor (de exemplu Oltenița, 

Budești, București, Pitești). 
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GENUL AMANITA PERS. ÎN MICOBIOTA BASARABIEI 

 

Ștefan MANIC, Teodora MANIC 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, 

Chișinău 

 

 

Etimologia genului Amanita Pers. provine de la denumirea 

munţilor Amano din Asia Mijlocie, unde au fost găsite primele 

specii. Caracterele diagnostice constante ale reprezentanților acestui 

gen sunt următoarele: corpurile sporifère ale speciilor din genul 

Amanita au un aspect spectaculos și se caracterizează inițial prin: 

pălărie ovoidă, acoperite cu un așa-numit voal general, care învelește 

tot corpul sporifer, și voal parțial, care acoperă numai partea ce 

produce spori; cuticulă – în mod normal este uscată, cu rest de voal 

în formă de solzi, plăci, fulgi sau spini; lamele libere, dese și subțiri, 

albe; picior cilindric – se subțiază în sus, spre pălărie; unele specii au 

inel, volvă și bulb la baza piciorului; carne aparent moale, albă, cu 

miros și gust diferit, nemarcant sau neplăcut; spori globuloși sau 

elipsoidali, netezi până la slab verucoși, amiloizi sau in-amiloizi, dar 

nicidecum dextrinoizi; masa de spori albă până la verzuie. 

Din cele 35 de specii de Amanite cunoscute în Europa, pe 

teritoriul Basarabiei au fost inventariate 27. Toate speciile 

inventariate sunt micorizante, cresc în păduri și parcuri, din 

primăvară până toamna târziu, fiind larg răspândite în fitocenozele 

pădurilor de stejar cu fag. Unele specii sunt toxice și chiar letale (A. 

phalloides, A. verna), dar sunt și unele comestibile (A. strobiliformis, 

A. rubescens). Pentru speciile inventariate sunt  întocmite cheile de 

identificare. 
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EFECTUL UNOR EXTRACTE DIN PLANTE ASUPRA 
CREȘTERII ȘI VIRULENȚEI UNOR SPECII APARȚINÂND 

GENULUI PSEUDOMONAS 
 

Cristiana Gabriela SOTIRIU, Nichita PUSCAS,  
Florica MARINESCU, Carmen CURUȚIU, 

 Lia Mara DIȚU, Alina Maria HOLBAN 
Facultatea de Biologie,   

Departamentul Botanică și Microbiologie, 
Universitatea din București 

 
 

Patogeneza P. aeruginosa este multifactorială, mediată de o 
listă impresionantă de factori de virulență, asociați cu peretele celular 
sau eliberați în mediul extracelular. Infecțiile produse de specii ale 
genului Pseudomonas sunt frecvente la plante, animale și om, fiind 
dificil de tratat din cauza rezistenței naturale și dobândite a acestor 
microorganisme. Scopul acestui studiu a fost analiza potențialului 
antimicrobian a uleiurilor volatile obținute din arbore de ceai, 
fenicul, cimbru și salvie asupra unor tulpini de P. aeruginosa,  
P. fluorescens și P. putida. Studiul a urmărit analiza calitativă și 
cantitativă a efectului antimicrobian al uleiurilor volatile în culturi 
planctonice, precum și asupra biofilmelelor produse de aceste specii. 

Testele au evidențiat doi parametri-cheie, și anume 
concentrația minimă inhibitorie (CMI) și concentrația minimă de 
eradicare a biofilmului (CMEB). Acestea au fost utilizate pentru a 
arăta eficiența uleiurilor esențiale analizate în culturi de bacterii 
planctonice (plutitoare, libere) și atașate (biofilme).  

Analiza calitativă a arătat că, fără excepție, la concentrație 
mare (peste 5%), toate uleiurile esențiale au efect de inhibare a 
creșterii și dezvoltării bacteriilor, dar evident au existat discrepanțe 
de la o specie la alta. Uleiul de arbore de ceai a oferit cele mai bune 
rezultate, prezentând valorile CMI și CMEB cele mai reduse. 
Referitor la formarea de biofilme, tulpinile analizate au format astfel 
de comunități multicelulare organizate la concentrații scăzute de ulei 
volatil, dar acest fenotip a fost semnificativ inhibat la valori ale 
concentrației cel puțin egale cu valoarea CMI.  
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Rezultatele sugerează că uleiurile volatile constituie o nouă 
perspectivă atibacteriană eficientă în tratarea infecțiilor, putând fi 
utilizate independent sau împreună cu alte medicamente în 
tratamentul infecțiilor. 

 
 

STUDIUL COMPARATIV AL REACTIVITĂȚII IN VITRO A 
SPECIILOR POLYPODIUM VULGARE ȘI OSMUNDA 
REGALIS, FERIGI DE INTRES BIOTEHNOLOGIC ȘI 

CONSERVATIV DIN FLORA ROMÂNIEI 
 

Florentina ALDEA 
Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 

 

 
Apărute în urmă cu 300 de milioane de ani, ferigile 

(Monilophytes) cuprind specii de plante vasculare ce au constituit un 
bun material de cercetare chemotaxonomică. În prezent, metaboliții 
izolați din ferigi au început să fie studiați pentru calitățile lor 
antioxidante, antivirale, antibacteriene, antiinflamatoare, antitumorale, 
anti-HIV etc. 

Polypodium vulgare L. este o specie perenă ce aparține 
familiei Polypodiaceae, utilizată în medicina tradițională încă din 
antichitate, ca expectorant pentru tratarea tusei, ca diuretic în bolile 
renale, în special în nefritele cronice și în polinefrite. Din anul 2008, 
când Agenția Europeană a Medicamentului a publicat o monografie 
despre rizomul acestei specii, a crescut interesul cercetătorilor pentru 
rolul farmacologic al compușilor bioactivi prezenți în specia 
Polypodium vulgare. 

Osmunda regalis L. aparține familiei Osmundaceae, una 
dintre cele mai vechi familii din ordinul Filicales. Este o specie critic 
periclitată în Bulgaria, Croația, Ungaria, Iran ș.a. În România este 
menționată ca extinctă în Lista Roșie a lui Boșcaiu și colab. (1994) și 
în cea a lui Dihoru Gh. și Dihoru A. (1994).  

În studiile efectuate s-a urmărit introducerea în cultura in vitro a 
speciei Osmunda regalis, precum și proliferarea și regenerarea in vitro a 
celor două specii cu scopul multiplicării și obținerii de biomasă. 
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Materialul biologic utilizat pentru introducerea in vitro a 

speciei Osmunda regalis a fost reprezentat de spori proveniți din 

Grădina Botanică „D. Brandza” din București. S-au folosit mai multe 

soluții sterilizante: peroxoid de hidrogen, dicloroizocianurat de sodiu 

(diferite concentrații), hipoclorit de sodiu 0,1%, clorură de mercur 

0,1%, cu timpi de sterilizare diferiți. Sporii sterilizați cu peroxid de 

hidrogen și dicloroizocianurat de sodiu, inoculați pe mediul MS1/2, 

au germinat după aproximativ 3 săptămâni. 

Micromultiplicarea speciilor luate în studiu s-a realizat pe 

variante ale mediului MS ½ cu sau fără azotat de amoniu și vitamine, 
suplimentat sau nu cu zaharoză. Pentru obținerea regeneranților s-au 

folosit fragmente de gametofiți, precum și omogenat obținut prin 

triturarea și omogenizarea acestuia. 

Tehnica omogenizării gametofitului a înregistrat rezultate 

pozitive în cazul speciei Polypodium vulgare, diferențierea gametofiților 

și sporofiților realizându-se după trei săptămâni de cultură.  

În cazul speciei Osmunda regalis, prin tehnica omogenizării 

nu au fost obținuți sporofiți. Mediul fără azotat de amoniu și 

vitamine a stimulat dezvoltarea sporofiților după trei luni de la 

inocularea fragmentelor de gametofiți. 

 

 

TESTAREA UNOR NOI STRATEGII ANTIMICROBIENE ȘI 

ANTIBIOFILM – NANOTUBURI DE CARBON 

FUNCȚIONALIZATE CU ULEIURI ESENȚIALE 

 

Mădălina BOBORA, Alina-Maria HOLBAN,  

Carmen CURUȚIU, Lia-Mara DIȚU, Veronica LAZĂR 

Facultatea de Biologie, Departamentul Botanică și Microbiologie, 

Universitatea din București 

 

Introducere: Virulența, patogenitatea și rezistența/ toleranța 

microorganismelor (MO) la substanțe antimicrobiene (AM) sunt 

amplificate de creșterea MO în biofilme. În plus, fenomenul de 
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antibiorezistență (AR) a atins un nivel alarmant, fiind imperios 

necesară identificarea unor noi strategii AM și antibiofilm.  

Scop: Testarea acțiunii AM a unor uleiuri esențiale (UE) și a 

unor nanotuburi de carbon (CNT) asupra a 3 tulpini aparținând unor 

specii reprezentative pentru bacteriile Gram pozitive, Gram negative 

și microfungi. 

Materiale și metode: Au fost utilizate UE (firma Dacia 

Plant) extrase din: mlădițe de zmeur, salvie, coacăz negru, merișor, 

pelin, măghiran și CNT funcționalizate cu UE de mentă, salvie, 

cuișoare și rozmarin asupra tulpinilor de referință: Enterococcus 

faecalis ATCC29212,  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 și 

Candida albicans ATCC 10231. UE +/- CNT au fost testate prin: 

metoda dispunerii compușilor în spot, metoda difuzimetrică adaptată, 

determinarea concentrației minime inhibitorii (CMI), testul de 

inhibare a aderenței microbiene la substrat inert.  

Rezultate: Screening-ul calitativ al activității AM a 

evidențiat că UE de merișor are efect inhibitor intens asupra 

tulpinilor de E. faecalis, C. albicans și efect mai redus asupra  

P. aeruginosa. De asemenea, CNT-rozmarin au avut cel mai intens 

efect asupra E. faecalis și C. albicans. Determinarea CMI a indicat 

că pentru inhibarea celor 3 tulpini au fost necesare concentrații mari 

ale UE, pe când CNT funcționalizate cu UE au fost mult mai 

eficiente. Formarea de biofilme pe substrat inert de către E. faecalis a 

fost inhibată de CNT-merișoare și CNT-rozmarin. Biofilmele de 24 h 

formate de P. aeruginosa și C. albicans nu au fost inhibate de niciun 

agent testat. Aceste 2 tulpini au fost inhibate însă prin acțiunea 

sinergică a UE de pelin și măghiran cu anumite antibiotice.  

Concluzii: Studiul a demonstrat că activitatea AM a 

agenților testați este dependentă de tipul de compus și MO testat. 

Deși rezultatele obținute nu sunt în totalitate concordante, activitatea 

unor agenți este promițătoare. Investigarea mecanismelor de acțiune 

ale acestora, dar și de rezistență la aceste soluții alternative 

antibioterapiei este esențială pentru stabilirea celor mai eficienți 

agenți activi față de tulpini clinice, destinați unor terapii AM 

eficiente, precum și pentru depășirea crizei AR în lume. 
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INVESTIGAREA POTENȚIALULUI INHIBITOR AL UNOR 

SUPRAFEȚE NANOMODIFICATE ASUPRA FORMĂRII DE 

BIOFILME PE SUBSTRATURI INERTE  

 

Bianca-Georgiana IOSUB, Alina-Maria HOLBAN,  

Carmen CURUȚIU, Lia-Mara DIȚU, Veronica LAZĂR 

Facultatea de Biologie, Departamentul de Botanică și 

Microbiologie, Universitatea din București 

 

 

Introducere: Infecțiile asociate biofilmelor (IAB) constituie 

o problemă medicală majoră, fiind dificil de eradicat, celulele 

biofilmului manifestând o rezistență/toleranță crescută la toată gama 

de substanțe antimicrobiene. IAB sunt adesea consecința utilizării 

dispozitivelor medicale, de exemplu a cateterelor urinare reziduale, 

iar faptul că IAB constituie 80% din totalul infecțiilor face ca acestea 

să fie o provocare pentru clinicieni și cercetători. 

Scop: Evaluarea capacității antibiofilm a unor acoperiri 

polimerice nanostructurate obținute prin procesare laser MAPLE, în 

vederea producerii unor pansamente cu efect preventiv/curativ al IAB. 

Materiale și metode: Au fost utilizate tulpini de referință 

ATCC: S. aureus 25923, E. faecalis 29121, E. coli 25922,  

P. aeruginosa 27853. Suspensiile bacteriene au fost depuse ca filme 

subțiri (acoperiri bioactive) pe plăci de sticlă (PS) cu dimensiuni de 

1cm/1 cm și 2 mm grosime (INFLPR, Măgurele); PS au fost supuse 

ulterior testării cu antibiotice (doxiciclina=Dox, neomicină=Ne, 

lincomicină=Lin), extract vegetal de Nigella sativa și acid hialuronic 

(AH) prin metode calitative (tehnica antibiogramei adaptate) și 

cantitative (metoda microdiluțiilor), pentru a demonstra activitatea 

antimicrobiană (AM) +/- sinergică. 

Rezultate: Cea mai bună AM în privința atât a reducerii 

creșterii bacteriene, cât și a efectului antibiofilm a fost observată în 

cazul pansamentelor ce conțineau magnetită, extract de N. sativa și 

Dox; rezultate bune s-au obținut și în cazul celor ce conțineau 

magnetită, Ne sau Lin, extract vegetal. 
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Concluzii: Studiul a demonstrat AM și antibiofilm a unor 

acoperiri polimerice pe bază de nanoparticule de magnetită, extract 

de N. sativa, AH și antibiotice într-o manieră dependentă de 

specia/tulpina testată, dar și de conținutul microsferelor bioactive din 

componența acoperirilor. Viabilitatea și capacitatea de aderență 

bacteriană au fost reduse semnificativ la 2h după contactul cu 

suprafețele bioactive, iar în cazul utilizării de acoperiri ce conțineau 

antibiotice și extract de N. Sativa, după 24 h viabilitatea a fost 

aproape zero, ceea ce indică efectul sinergic între antibiotice și 

extractul vegetal. Studiul a confirmat că materialele nanomodificate 

ar putea constitui potențiale strategii terapeutice antimicrobiene 

neconvenționale ale IAB.  

 

 

FORMULAREA UNOR PRODUSE FARMACEUTICE CU 

APLICAȚII POTENȚIALE ÎN MEDICINĂ DIN SPECIA 

CHELIDONIUM MAJUS RECOLTATĂ DIN  

GRĂDINA BOTANICĂ GALAŢI 

 

Mariana LUPOAE1, Andreea LUPOAE1, Paul LUPOAE2 

¹Facultatea de Medicinǎ și Farmacie,  

Universitatea „Dunǎrea de Jos”, Galaţi 
2Grǎdina Botanicǎ – Complexul Muzeal  

de Ştiinţele Naturii Galaţi 

 

 

Scopul lucrării îl constituie valorificarea latexului de la 

specia Chelidonium majus într-un preparat dermatologic destinat 

afecțiunilor superficiale ale pielii, pe care l-am îmbogățit cu 

antioxidanți naturali obținuți din aceeași plantă. Determinările 

calitative și cantitative ne permit să apreciem că herba este bogată în 

polifenoli, iar latexul conține alcaloizi importanţi. Prin valorificarea 

latexului și a extractului uscat de la specia Chelidonium majus am 

obţinut unguente cu posibil potenţial terapeutic în afecțiunile 

superficiale ale pielii. Controlul privind acţiunea iritantă asupra pielii 
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pe voluntari sănătoşi atestă o bună toleranţă cutanată a unguentelor, 

dar şi un posibil efect revulsiv. Formularea unor preparate topice din 

latexul plantei este o noutate, deoarece până acum se cunosc doar 

fitopreparate obţinute din partea aeriană a plantei. 
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REZUMATE 

POSTERE 

 

CENTAUREA ANGELESCUI GRINŢ. ÎN REZERVAŢIA 

NATURALĂ SILVICĂ „VADUL LUI ISAC” 

 

Valentina CANTEMIR, 

 Pavel PÎNZARU, Ștefan BELOUS 

Grădina Botanică Națională (Institut) 

 „Alexandru Ciubotaru”, Chişinău 

 

 

Ca rezultat al cercetărilor floristice de teren efectuate în 

unele păduri din raionul Cahul, în cadrul Rezervaţiei naturale silvice 

„Vadul lui Isac”, a fost depistată o populaţie de Centaurea 

angelescui Grinţ. – specie critic periclitată [Critically Endangered 

(CR)], inclusă în Cartea Roşie a R. Moldova, ed. 3, 2015. Această 

rezervaţie se află în cadrul Ocolului silvic Slobozia şi ocupă o 

suprafaţă de cca 68 ha. În arboret predomină stejarul pedunculat (Q. 

robur L. s.l.), ca rezultat al intervenției omului; pe unele sectoare, 

după tăierea stejarului, a fost plantat salcâmul (Robinia pseudoacacia 

L.), iar în învelișul ierbos a crescut ponderea speciilor de Bromus 

tectorum L., Cannabis sativa L., Chaerophyllum bulbosum L., 

Leonurus cardiaca L. Specia Centaurea angelescui Grinț. vegetează 

pe o suprafață de cca 50 m2, într-o fitocenoză cu arboret degradat de 

stejar pedunculat în amestec cu salcâm. Plantele de Centaurea 

angelescui din această pădure aveau dimensiuni mai mari, au înflorit 

și au fructificat, pe când cele din pădurea de stejar pufos  

(Q. pubescens Willd.), din preajma comunei Pelinei, erau mai mici și 

din cauza secetei s-au uscat înainte de înflorire. Materialele colectate 

şi herborizate se păstrează în cadrul colecției Herbarului Grădinii 

Botanice Naționale (I) „Alexandru Ciubotaru”. 

Pe teritoriul R. Moldova specia se află la limita de nord-est a 

arealului, este răspândită şi protejată în cadrul Rezervaţiei 
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peisagistice „Chioselia” şi în rezervaţiile naturale silvice „Flămânda” 

și „Vadul lui Isac” (recent depistată). Specia prezintă element  

ponto-balcanic, iar arealul ei cuprinde România, Bulgaria, Grecia, 

Turcia. 

Mulțumiri: PN-III-P1.1-PD-2016-1798 (PD 148/2018),  

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114, PN-III-P1.1-TE-2021-1515 (TE 

112/2022), finanțate de UEFISCDI și C1.2.PFE-CDI.2021-587,  

nr. contract 41PFE/30.12.2021. 

 

 

DISEMINAREA REZISTENȚEI LA COLISTIN LA 

 TULPINI DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE DIN ROMÂNIA 

 
Ilda CZOBOR-BARBU, Irina GHEORGHE-BARBU,  

Iulia DINU, Sara LIA, Mariana Carmen CHIFIRIUC  

Facultatea de Biologie, Departamentul de Microbiologie și  

Imunologie, Institutul de Cercetare al Universității din București 

 

 

Introducere: Pentru a combate infecțiile cauzate de bacterii 

rezistente la antibiotice, a fost reintrodus în practica medicală 

colistinul, un antibiotic din clasa polimixinelor, care prezintă neuro- 

și nefrotoxicitate. În acest studiu a fost determinat mecanismul de 

rezistență la colistin la tulpini de K. pneumoniae izolate din probe 

clinice, dar și din ape uzate și de suprafață. 

Materiale și metode: Pentru 17 tulpini de K. pneumoniae 

izolate din probe clinice (2016) de la pacienți internați la Institutul 

Clinic Fundeni a fost determinată rezistența fenotipică la colistin 

(metoda CMI) și suportul genetic al rezistenței – metoda PCR 

(pentru gene mobilizabile de tip mcr1-5) și secvențiere (mgrB, phoP, 

phoQ, pmrA, pmrB și mdh), urmată de analize bioinformatice. 

Confirmarea rezistenței la colistin din cauza unor mutații în gena 

mgrB s-au realizat teste de complementație. Tipizarea tulpinilor s-a 

realizat prin electroforeză în câmp pulsator (PFGE) și tipizarea 

secvențelor multilocus (MLST). Rezultatele obținute au fost 
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comparate cu genomurile unor tulpini de K. pneumoniae izolate din 

probe de apă uzată, izolate în 2019-2020 din mai multe regiuni 

geografice ale României. 

Rezultate: Cele 17 tulpini de K. pneumoniae analizate au 

avut valoarea CMI pentru colistin cuprinsă între 1 și 64 mg/L. La 15 

tulpini au fost identificate mutații în gena mgrB, reprezentate de 

modificări Ile13Stop, Met27Lys (descrise anterior în literatură), dar 

și Leu4Stop (asociată cu clone ST101) și Leu18Stop (asociată cu 

clone ST15) ce nu au mai fost descrise. Alte mutații asociate cu 

rezistența la colistin au fost identificate în gena pmrA (Ala217Val, 

Asn196Tyr). Testele de complementație au evidențiat că tulpinile în 

care a fost introdusă gena mgrB de tip sălbatic și-au recăpătat 

sensibilitatea la colistin. Mutațiile nou-descrise în gena mgrB au fost 

identificate la tulpinile de K. pneumoniae izolate din apele uzate, 

asociate cu aceleași clone. 

Concluzii: Studiul de față sugerează diseminarea endemică a 

tulpinilor de K. pneumoniae ST15 și ST101 ce prezintă mutații în 

gena mgrB, care determină fenotipic rezistența la colistin. 

Mulțumiri: COFUND-AQUATIC POLLUTANTS-BIOCIDE, 

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114, PN-III-P1.1-TE-2021-1515 (TE 

112/2022), finanțate de UEFISCDI și C1.2.PFE-CDI.2021-587, nr. 

contract 41PFE/30.12.2021. 
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STUDIUL MARKERILOR FENOTIPICI ȘI GENETIPICI DE 

ANTIBIOREZISTENȚĂ AI UNOR TULPINI DE 

ACINETOBACTER BAUMANNII IZOLATE DIN CLINICĂ, 

APE UZATE ȘI DE SUPRAFAȚĂ DIN BUCUREȘTI PE O 

PERIOADĂ DE 4 ANI  

 

 
Iulia DINU1, Irina GHEORGHE-BARBU1, Ilda BARBU1,  

Viorica Maria CORBU1, Luminița MĂRUȚESCU1, Marcela POPA1, 

Grațiela GRĂDIȘTEANU1, Mihai NIȚĂ-LAZĂR2, Ionuț PECETE3, 

Alex MUNTEAN4, Mircea Ioan POPA4,  

Mariana Carmen CHIFIRIUC1 
1Facultatea de Biologie, Departamentul de Microbiologie și 

Imunologie, Institutul de Cercetare al Universității din București 
2Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie, 

București  
3Laboratorul Central de Referinta Synevo-Medicover, București  
4 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino”, București 

 

 

Introducere: Studiul și-a propus caracterizarea mecanismelor 

de antibiorezistență (AR) ale unor tulpini multirezistente de 

Acinetobacter baumannii (MDR Ab) izolate din 3 surse de prelevare: 

infecții intra-spitalicești, rețeaua de ape uzate [canal colector spital, 

influent (IN), stație de epurare orășenească (SEAU), nămol activ 

(NA), efluent (EF) SEAU] și de suprafață (amonte (AM) și aval 

(AV) de SEAU).  

Materiale și metode: 115 tulpini izolate în perioada feb. 

2019 – iul. 2022 prin tehnica membranei filtrante și cultivate pe 

medii cromogene suplimentate cu antibiotic (Chrom ID CARBA, 

Chrom ID ESBL, Chrom ID OXA-48) au fost identificate prin 

spectrometrie de masă MALDI-TOF și caracterizate din punct de 

vedere al antibiorezistenței (AR) prin metode metode fenotipice 

(metoda disc difuzimetrică) și genetice (PCR și electroforeză).  
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Rezultate: Tulpinile izolate din diferite surse au prezentat 

niveluri ridicate de AR: astfel, tulpinile de Ab izolate din infecții 

intra-spitalicești CN în perioada 2019-2020 au fost 100% rezistente 

la SAM, FEP, MH, ATM, IMP, DOR, CIP, AK, CAZ; cele izolate 

din probele de apă uzată în 2019 și 2020 au fost rezistente la SAM, 

FEP, ATM, IMP, DOR, CIP, AK, CN (100% la cele din canalul 

colector al unității sanitare); 66%/100% la ATM (2019) în probele de 

NA/EF al SEAU, 100% (FOX, ATM) în IN/EF, 100% la toate 

antibioticele testate în probele de IN/EF al SEAU în 2021 și 

100%/63,63%/87,5% (ATM) și 71,42%/54,54%/62,5% (AK) în 

IN/EF/NA (2022). Tulpinile de Ab izolate din probe de apă de 

suprafață au prezentat niveluri foarte ridicate de AR: 100% (MH, 

MEM, DOR, AK, CN) în AM/AV (2019); 100% (FEP, MH, ATM, 

IMP, DOR, CIP, AK, CAZ), AV (2021) și 100% (ATM), 85,71% 

(AK), AV (2022). Tulpinile izolate pe parcursul celor 4 ani din toate 

sursele de prelevare au prezentat gene codificatoare de carbapenemaze 

(CP) (blaOXA-51, blaOXA-23, blaOXA-24) și de β-lactamaze de spectru 

extins (BLSE) (blaCTX-M, blaSHV, blaTEM, blaPER). 

Concluzii: Tulpinile MDR Ab izolate în perioada 2019-2022 

din infecții intra-spitalicești, EF și regiunea AV de SEAU analizată 

au prezentat cel mai înalt nivel de AR și markeri genetici similari. 

Aceste rezultate preliminare demonstrează posibilitatea transferului 

CP și BLSE din mediul spitalicesc în mediul acvatic prin intermediul 

SEAU. 

Mulțumiri: PN-III-P1.1-PD-2016-1798 (PD 148/2018),  

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0114, PN-III-P1.1-TE-2021-1515 (TE 

112/2022), finanțate de UEFISCDI și C1.2.PFE-CDI.2021-587, nr. 

contract 41PFE/30.12.2021. 
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NOI SOLUȚII PE BAZĂ DE NANOPARTICULE PENTRU 

COMBATEREA MICOBIOTEI DETERIOGENE A UNOR 

OBIECTE DE PATRIMONIU CULTURAL DIN ROMÂNIA 

 

Andreea Ştefania DUMBRAVĂ1,  Irina GHEORGHE-BARBU1,2, 
Viorica Maria CORBU1,2, Ilda CZOBOR BARBU1,2,  

Ionuţ PECETE3, Denisa FICAI4, Anton FICAI4,  
Mariana Carmen CHIFIRIUC1,2, Tatiana Eugenia ȘESAN1,5 

1Facultatea de Biologie, Universitatea din București 

2Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (ICUB) 
3Laboratorul Central de Referinţă Synevo-Medicover, Bucureşti  

4Universitatea Politehnică din Bucureşti 
5Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România 

 
Introducere: În prezent a apărut o nevoie urgentă de identificare 

de noi soluții de prezervare şi conservare a monumentelor şi a 
obiectelor de patrimoniu cultural care suferă procese de 
biodeteriorare ce duc la pierderi semnificative ale acestora. Studiul a 
umărit evaluarea activității antimicrobiene a nanoparticulelor (NP) 
de Au, Ag, Cu, ZnO, TiO2 asupra unor tulpini de fungi deteriogeni în 
vederea optimizării unor tehnologii inovatoare pentru protejarea 
obiectelor de patrimoniu cultural. 

Materiale și metode: 75 tulpini de microfungi au fost izolate 
de pe diferite tipuri de suprafețe ale obiectelor de patrimoniu cultural 
din lemn, piatră, hârtie și țesături din București, Arad, Hunedoara și 
Suceava. Identificarea tulpinilor s-a realizat prin tehnici de 
taxonomie convențională și spectrometrie de masă MALDI-TOF, iar 
evaluarea activităţii antimicrobiene a NP de Au, Ag, Cu, ZnO, TiO2 
s-a realizat prin metode calitative (metoda disc-difuzimetrică adaptată) 
şi cantitative (metoda microdiluţiilor seriale binare în mediu lichid).  

Rezultate: Screening-ul activității antimicrobiene a NP pe 75 
tulpini de microfungi a demonstrat eficienţă ridicată, recomandând 
soluțiile de NP ca alternativă ecologică de combatere a microfungilor 
implicați în biodeteriorarea obiectelor de patrimoniu cultural din 
lemn, piatră, hârtie și țesături. 
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Concluzii: Rezultatele vor avea o contribuție importantă 

pentru optimizarea unor tehnologii inovatoare de conservare a 

patrimoniului cultural folosind NP de Ag, Au, Cu, ZnO, TiO2 cu 

proprietăți antimicrobiene, care ar putea înlocui soluțiile clasice 

folosite în conservarea patrimoniului cultural. În urma evaluării 

activităţii antimicrobiene a NP de Ag, Au, Cu, ZnO, TiO2 pe tulpini 

deteriogene selectate se va putea stabili spectrul de activitate pentru 

fiecare tip de NP, ceea ce va permite elaborarea unor soluții 

personalizate, în funcție de etiologia procesului de biodeteriorare și 

de natura substratului. 

Mulțumiri: PN-III-P2-2.1-PED-2021-2526 (736 PED/2022), 

finanțat de UEFISCDI și C1.2.PFE-CDI.2021-587 nr. 41PFE/ 

30.12.2021, finanţat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, 

Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională – Finanţarea 

proiectelor de excelenţă în CDI. 

 
 

CONSERVAREA UNOR SPECII DE PLANTE RARE DIN 

FAM. AMARYLLIDACEAE PRIN VITROCULTURĂ 

 

Melania GHEREG, Nina CIORCHINĂ,  

Maria TABĂRA 

Grădina Botanică Națională (Institut)  

„Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 

 

 

Conservarea biodiversității plantelor este o problemă 

importantă atât la nivel național, cât și mondial. Republica Moldova 

se confruntă cu multiple probleme în domeniul conservării 

biodiversităţii, proces care provoacă dispariţia unor specii şi trecerea 

altora la categoriile critic periclitate şi vulnerabile. Ghioceii sunt 

plante specifice zonelor temperate ale Europei, dezvoltându-se în 

zonele umbroase, pe soluri neutre sau slab acide. În flora spontană, 

aceștia cresc în pădurile de foioase, în tufărişuri, prin poieni, pe 
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pajişti umede şi umbrite, pe câmpii şi pe dealuri. Aceste specii 

îndeplinesc un rol decorativ în ecosistemele naturale și reprezintă o 

sursă naturală de produse în industria medicală. 

Cultura in vitro este un ansamblu de tehnici care presupun 

folosirea unor elemente de asepsie şi crearea condițiilor unui mediu 

perfect controlat de umeditate, temperatură și lumină. Inițierea in 

vitro reprezintă o alternativă a regenerării speciilor de plante rare și 

pe cale de dispariție, dat fiind faptul că de obicei materialul vegetal 

este limitat. Prelevarea unor cantități mici de țesut din plantă nu 

dăunează populațiilor in situ. Conform literaturii de specialitate, o 

atenție deosebită pentru introducerea speciilor de plante din fam. 

Amaryllidaceae în cultura in vitro, necesită sterilizarea materialului 

vegetal după un anumit protocol optim. Acesta diferă de la o cultură 

la alta și trebuie realizat în dependență de caracteristicile plantei.  

În scopul elaborării tehnologiei eficiente pentru 

micropropagarea speciilor de plante rare: Galanthus nivalis L., 

Galanthus plicatus Bieb., Leucojum aestivum L. și Sternbergia 

colchiciflora Waldst. & Kit. și obținerea materialului săditor prin 

vitroculturi sunt realizate cercetări în cadrul Laboratorului 

Embriologie și Biotehnologie al GBNI. 

 

ANALIZA REZISTOMULUI ASOCIAT DIABETULUI 

ZAHARAT DE TIP 2 

 

Grațiela GRĂDIȘTEANU PÎRCĂLĂBIORU1,2, Ilda BARBU1,2, 

 Irina GHEORGHE-BARBU1,2, Georgiana GRIGORE1,2, 

Octavian SAVU3, Mariana-Carmen CHIFIRIUC1,2 
1Institutul de Cercetare al Universității din București 

2Academia Oamenilor de Știință din România, București 
3Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli metabolice  

„N.C. Paulescu”, București 

 
Introducere: Creșterea alarmantă a incidenței diabetului 

zaharat de tip 2 (DZ2) subliniază necesitatea înțelegerii aprofundate 
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a mecanismelor fiziopatologice asociate acestei afecțiuni. Având în 

vedere rolul-cheie în dezvoltarea sistemului imunitar și în 

metabolism, microbiota intestinală este considerată un factor decisiv 

în patogenezea DZ2. Analiza microbiotei intestinale, precum și a 

rezistomului asociat acesteia la pacienții cu DZ2 oferă informații 

importante pentru îmbunătățirea managementului terapeutic în cazul 

acestor pacienți.  

Materiale și metode: Un număr de 42 de pacienți cu DZ2 și 

30 de indivizi control au fost recrutați în studiu pentru analiza 

microbiotei intestinale și a prevalenței tulpinilor de microorganisme 

rezistente la antibiotice. Secvențierea microbiomului intestinal la cei 

72 de subiecți s-a realizat cu ajutorul platformei de secvențiere Ion 

Torrent. Analiza resistomului asociat microbiotei intestinale la 

pacienții cu DZ2 s-a realizat prin analiza qRT-PCR a probelor de 

ADN extras din probele de scaun.  

Rezultate: Microbiomul indivizilor cu DZ2 a fost 

caracterizat de o abundență scăzută a filumurilor Bacteroidetes și 

Firmicutes. Filumul Proteobacteria a fost majoritar în microbiomul 

pacienților cu DZ2 – identificându-se taxoni precum Bilophila 

wadsworthia, Enterobacteriaceae și Sutterella wadsworthensis. În 

ceea ce privește analiza rezistomului, dintre cele 72 probe analizate 

s-a obținut amplificare prin RT-PCR pentru 24 de probe – 18 indivizi 

cu DZ2 și 6 indivizi control. Atât pacienții cu DZ2, cât și indivizii 

control au prezentat un grad ridicat de expresie pentru gena de 

rezistență la tetraciclina tetK. Gena blaKPC a fost prezentă la toți cei 

24 de indivizi pentru care s-a obținut amplicare RT-PCR. În timp ce 

expresia blaCTX-M a fost obținută doar la un singur pacient, expresia 

genei blaOXA-48 a fost indentificată la toți cei 24 indivizi analizați. 

Toți cei 24 de indivizi au prezentat gena ermC. În ceea ce privește 

rezistența la quinolone, gena qnrS a prezentat un grad ridicat de 

expresie în cazul a 4 indivizi diabetici și a 2 indivizi control. 

Mulțumiri: PD 224/2021, finanțat de UEFISCDI și AOȘR 

Teams (finanțat de Academia Română). 
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ACTIVITĂȚI DE TRANSLOCARE ALE SPECIEI 
PERICLITATE SERRATULA LYCOPIFOLIA (VILL.) 

A.KERN. ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Olga IONIȚA, Elena TOFAN-DOROFEEV  
Grădina Botanică Națională (Institut)  

„Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 
 
 

Cercetările experimentale ce țin de introducerea speciilor 
periclitate, amenințate cu dispariția, reprezintă o direcție importantă, 
fiind componenta unui șir de măsuri ample întreprinse pentru 
conservarea biodiversității. În Republica Moldova activități de 
translocare sau reintroducere planificate ale speciilor rare anterior nu 
s-au efectuat. Acțiuni în această direcție au început în anul 2020, 
odată cu demararea proiectului „Cercetarea și conservarea florei 
vasculare și a macromicobiotei din Republica Moldova” 
(20.80009.7007.22), realizat de către cercetătorii Laboratorului Floră 
spontană și Herbar „A. Negru”, al Grădinii Botanice Naționale 
(Institut) „Alexandru Ciubotaru”, în cadrul căruia au fost selectate 6 
specii de plante vasculare rare. Printre acestea este și obiectul 
prezentului studiu – Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern., specie de 
interes comunitar, protejată de lege, inclusă în Cartea Roșie a 
Republicii Moldova, ed. a 3-a, în Directiva Habitate, citată în Lista 
Roşie a speciilor periclitate elaborată de UICN. 

Experiențe de translocare ale speciei Serratula lycopifolia au 
fost efectuate atât în condiții ex situ, în Grădina Botanică Națională, 
cât și in situ, în habitatul natural din proximitatea s. Speia, raionul 
Anenii-Noi. Ulterior s-a efectuat monitorizarea populației nou-create, 
a fost evaluat succesul și măsurați parametrii morfometrici de bază. 
Monitorizarea populației după plantare a fost efectuată o dată pe 
lună, fiind fixate datele privitoare la supraviețuire, creștere, 
reproducere și sănătatea plantelor. În paralel cu populația translocată 
au fost monitorizate și populațiile spontane, oferind o bază esențială 
pentru evaluarea performanței noii populații. La finele anului curent 
de cercetare sunt disponibile doar rezultate preliminare, iar succesul 
translocării va putea fi evaluat corect după o perioadă mai lungă. 



 61 

MULTIPLICAREA PRIN BUTAȘI A TAXONILOR  

DIN GENUL HYDRANGEA 

 

Natalia ONICA  

Grădina Botanică Națională (Institut)  

„Alexandru Ciubotaru”, Chișinău 
 

 

Arbust, uneori liană, rareori arbore, cu frunze simple, dinţate, 

lobate, peţiolate, dispuse altern. Flori dispuse în corimbe terminale 

sau panicule, cele din mijlocul capitulului bisexuate, cele marginale 

sterile, cu sepale petaloide, stamine 10 (8-20), ovar 2-5-locular, cu 

numeroase ovule, stile 2-5, libere sau unite la bază; la formele de 

cultură toate florile sunt sterile. Fructul capsulă dehiscentă, cu 

numeroase seminţe mici, aripate. Genul include 35 de specii, 

răspândite în Asia de Est şi Sud până la Insula Iava şi Munţii 

Himalaya, inclusiv în America de Nord şi de Sud. Denumirea genului 

presupune că speciile acestuia sunt iubitoare de umiditate [4].  

Scopul acestui studiu a constat în elaborarea tehnologiei de 

înmulțire în condițiile pedo-climatice ale Republicii Moldova, la 

cultivarurile din genul Hydrangea L., prin multiplicarea vegetativă 

cu butași semilignificați, experimentând mai multe substraturi de 

rizogeneză și diverși stimulatori de înrădăcinare în concentrații 

diferite. Montarea experiențelor au fost efectuate conform planului 

de lucru al tezei de doctorat Genul Hydrangea L. în Republica 

Moldova (introducţia, particularităţi bioecologice, utilizarea în 

amenajări peisagistice). În studiu au fost luate în considerare 60 

cultivaruri decorative de la speciile existente în colecția de fond a 

Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, și 

anume de la: Hydrangea paniculata Siebold, Hydrangea arborescens 

L., Hydrangea aspera D. Don, Hydrangea quercifolia W. Bartram, 

Hydrangea macrophylla subsp. serrata (Thunb.) Makino., Hydrangea 

anomala D. Don, care au fost multiplicate prin prelevarea butașilor în 

perioada iunie-septembrie (butași semilignificați). Butașii nelignificați, 

de 10-15 cm lungime, au fost colectați în perioada de vegetație activă 

a materialului vegetal, supuși tratării cu 6 variante de concentrații și 
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stimulatori de rizogeneză, precum și varianta Martor: I) NAA, 

0,005%, Naphthaleneacetic acid; II) IAA 0,05%, Indole-3-acetic 

acid; III) IBA 0.01%, Indole-3-butyric acid; IV) IAA 0,002%, 

Indole-3-acetic acid; V) VERBASCOZIDĂ 0,01%, Stimulator de 

rizogeneză realizat de către Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor; VI) MOLDSTIM 0,01%, Stimulator de 

rizogeneză realizat de către Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor. Butașii confecționați și tratați au fost 

încorporați în mai multe substraturi de rizogeneză: Perlit-100%; 

Turbă+Perlit (1:1); Turbă de Sphagnum-100%, pH 5,5-6,5; Turbă – 

100%, pH-3.5-4.5. Recoltarea butaşilor s-a efectuat în ziua plantării, 

apoi ramurile dezinfectându-se cu soluţie slabă de KMnO4. 

Confecţionarea butaşilor s-a făcut în spaţiu adăpostit, ferit de soare şi 

de curenţi de aer, pentru a evita deshidratarea acestora. Butaşii au 

fost defoliaţi pe porţiunea introdusă în orificiul de plantare a plăcii 

alveolate. Experienţa s-a constituit din două repetiţii pentru fiecare 

variantă a câte 10 butaşi. Construcţia plăcilor alveolate asigură 

drenajul şi aeraţia, astfel încât se omite creşterea spiralată a sistemul 

radicular; ulterior, plăcile cu butaşii plantaţi au fost amplasate pe un 

suport din plastic, pentru favorizarea nu numai a aeraţiei butaşilor, 

dar şi pentru eliminarea excesului de umiditate din substrat, 

evitându-se astfel putrezirea lor [1-3, 5]. 

Primele rădăcini la butașii semilignificați au apărut după  

III-IV săptămâni, în dependență de stimulatorul de înrădăcinare și 

substratul de rizogeneză, iar peste încă III săptămâni cei înrădăcinați 

au fost transplantați în containere de plastic cu mărimea de 9 x 9 x 10 

cm, 0,5 dm3. Ținând cont de o vară cu temperaturi exagerat de 

ridicate, procentul de înrădăcinare a butașilor nelignificați și netratați 

cu stimulatori de înrădăcinare a fost de cca. 40%, iar la cei tratați cu 

stimulatori de la 60 la 90%. 

În baza rezultatelor obţinute s-a constatat că cultivarurile 

ornamentale care au înregistrat randamente mari la înrădăcinare au 

înregistrat randamente mari şi la transplantare.  
 

 

 

https://ibn.idsi.md/ro/instit_articles/4119
https://ibn.idsi.md/ro/instit_articles/4119
https://ibn.idsi.md/ro/instit_articles/4119
https://ibn.idsi.md/ro/instit_articles/4119
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Pielea, organ multi-funcțional și parte importantă a 

sistemului imunitar înnăscut, îndeplinește roluri multiple, prin care 

contribuie la homeostazia organismului, respectiv: funcția de barieră 

de protecție pentru organism, funcția senzorială, cea de reglare a 

temperaturii și a tensiunii arteriale, cea de situs cu activitate 

enzimatică și imunologică, fiind implicată în mecanisme metabolice 

vitale [1],[2]. Pielea poate fi deteriorată de o multitudine de agenți 

chimici, factori termici, mecanici sau ca urmare a reacțiilor pe care 
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aceștia le generează. Regenerarea epidermală este un proces versatil 

care asigură restabilirea funcției de barieră a pielii, pentru a evita 

pierderea de sânge și/sau infectarea și restabilirea proprietăților 

mecanice și fiziologice. Vindecarea epidermei după leziuni cutanate 

este un proces imperfect, care duce inevitabil la formarea cicatricilor 

pe măsură ce pielea își restabilește integritatea [3],[4]. Prelungirea 

perioadei de vindecare a rănilor sau răspunsurile excesive ale 

organismului la vătămare împiedică vindecarea normală, conducând 

la cicatrici care necesită o manageriere atentă. În acest context, 

stimularea tranziției rapide de la stadiul inflamator la cel proliferativ 

al reparării leziunilor este un subiect de actualitate, cercetat intens.  

Plecând de la aceste specificități structurale ale pielii, 

industria cosmetică vizează în permanență realizarea de produse noi 

și eficiente, înzestrate cu o activitate biologică îmbunătățită și cu 

eliberarea controlată a unor substanțe active la nivelul pielii. 

Proiectarea și formularea produselor dermato-cosmetice cunoaște în 

prezent o amplă transformare, rigorile și efectele fiziologice scontate 

fiind similare cu cele așteptate de la un medicament. Astfel, 

prezentul Ghid își propune realizarea unui îndrumător de 

metodologii și abordări sistematice în vederea stabilirii siguranței și 

eficacității biologice a produselor dermatocosmetice destinate 

regenerării epidermei afectate de leziuni minore. Metodologia 

abordată include indicațiile strategice trasate de ISO-10993-4;5 

privind evaluarea citotoxicității produselor încadrate drept 

dispozitive medicale și liniile directoare ale Regulamentului (CE) nr. 

1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele cosmetice.  

  

Mulțumiri: Contract nr. 95PTE/2022 – GRACE. 
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