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   GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT)  A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI LA 65 ANI –  TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR.

A. Teleuţă,  A. Ciubotaru, M. Colţun, A. Cutcovschi -Muștuc

La mijlocul secolului trecut (septembrie 1946), în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului RSSM, în componenţa Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a ex-
URSS, a fost creat Sectorul de Botanică, ca mai târziu, în anul 1950, el să fie denumit 
Grădină Botanică.

În acelaşi an, pe valea 
râuleţului Durleşti, care desparte 
or. Chişinău de suburbia Buiucani, 
au fost alocate 64 ha de teren, 
menite pentru construcţia Grădinii 
Botanice, însă, deja la al cincilea an, 
au apărut probleme serioase de gen 
pedohidrologic, schimbări negative 
în dezvoltarea multor specii de 
arbori şi arbuşti.

În vara a. 1964, în urma 
unor consultări cu participarea 
specialiştilor în domeniu, directorul 
Alexandru Ciubotaru reuşeşte să 
obţină un nou teritoriu, pe care a 
şi fost pus începutul proiectării 
şi construcţiei actualei Grădini 
Botanice. Acest teren a fost alocat la 27 septembrie 1965.

Momentul iniţial a fost propunerea noului director (A. Ciubotaru, VIII.1964) de a 
selecta un nou teren pentru construcţia Grădinii Botanice, susţinută de către Prezidiul 
AŞM  şi aprobată prin Dispoziţia №919 a Guvernului RSSM, acum 50 de ani în urmă. 

Sarcina de proiectare, formulată de direcţia Grădinii Botanice, prevedea ca 
pe o suprafaţă de teren de 80 -100 ha să fie proiectat complexul Grădinii Botanice 
contemporane, cu diferite expoziţii de teren, pe variate tipuri de soluri, inclusiv lunci 
însorite, coline, cu prezenţa apei curgătoare. Vorba era de soluri cu deosebite proprietăţi 
pedologice, favorabile dezvoltării speciilor autohtone şi (în deosebi) alohtone. Se cerea 
ca noul teren să fie legat de viitoarele artere inginereşti şi de  căile de comunicare 
orăşeneşti, lipsit de construcţii administrative şi locuinţe şi totodată să fie maximal 
posibil asemănător cu nerepetatul landşaft  Moldav.

Al II-lea moment - conceptul construcţiei  Grădinii Botanice formulat de noi, a fost 
inclus în Sarcina de proiectare, completată cu condiţiile Departamentului de arhitectură 
urbanistică a Municipiului Chişinău. Materialele menţionate au fost parte componentă 
a Contractului de proiectare a Complexului Grădinii Botanice. Proiectantul general - 
Filiala de Proiectare din Ленинград a Institutului Unional GIPRONII (1965-1971). 
Planul general de construcţie a Grădinii Botanice, elaborat în 1971, a fost comunicat  
de A. Ciubotaru, analizat şi acceptat la Sesiunea Unională a Grădinilor Botanice 
(preşedinte acad. N. Ţiţin, în septembrie 1971, Chiţşinău).  

Foto. 1. Directorul A. Ciubotaru asupra 
Planului general de construcţie a Grădinii 
Botanice.



158

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Lucrările de construcţie a Grădinii Botanice, au 
fost demarate în primăvara anului 1972. Amintim 
că colecţiile  şi expoziţiile de plante erbacee în teren 
deschis şi protejat au fost proiectate de către Grădina 
Botanică a AŞM.

Conform raionării  terenului Grădinii Botanice  se 
prevedea ca:

În I-a zonă – să fie amplasate obiectele  cu destinaţie 
expoziţională, cum ar fi: dendrariu, flora Moldovei, 
expoziţiile de plante ornamentale,  rozariu (grădina de 
trandafiri),   lianariu (grădina plantelor liane), grădina cu 
creştere dirijată, rocariu - grădina japoneză, siringariu 
(grădina de liliac), alpinariu  (grădina plantelor alpine). 
În partea centrală (afundată), pe urmele unui râuleţ,   
se prevedea amplasarea sistemei de lacuri decorative 
cu flora acvatică, sectorul de floră est-asiatică. Intrarea 
centrală, cu aranjarea expoziţională de fond (plante 
tropicale şi subtropicale) a fost prevăzută în partea 
de E W, iar Blocul principal de laboratoare, inclusiv 
obiecte gospodăreşti în partea de SE.

Zona a II-a includea suprafeţe pentru colecţii cu 
destinaţie experimentală, situate în partea de SW a 
terenului mărginit de magistrala Chişinău – Aeroport, 
şi tot odată, fiind destinată pentru diferite grupe de plante şi cercetări ştiinţifice, zonă, 
care poate fi frecventată numai de colaboratorii GB şi excursii specializate. Tot aici se 
prevedea construcţia serelor pentru obţinerea materialului săditor, a unei căsuţe vegetale, 
a pepinieriei dendrologice, a staţiunii de pompare ş.a. În total, în această zonă au fost 
planificate şi  construite  12 obiecte, 
cum ar fi: depozite pentru păstrarea 
materialului semincer, uscătorii de 
plante, garajul, cazangeria, staţiunea  
transformatoare  electrică ş.a. 

Prima etapă mai prevedea 
construcţia gardului metalic, a 
sistemului de irigare subterană pe toată 
suprafaţa GB, construcţia blocului 
administrativ (sala festivă, ierbarul 
republican, ospătăria), a reţelelor 
inginereşti, construcţia drumurilor 
asfaltate şi de ţară; construcţia verde 
– colecţiile şi expoziţiile în teren 
deschis şi protejat. 

Etapa a doua prevedea 
construcţia intrării centrale, a 
oranjeriei de fond (expoziţia plantelor 

Foto. 2. 1972. Terenul 
viitoarei Grădini Botanice în 
aşteptarea vegetalelor. Primul 
arbore (tei) este sădit de primul 
preşedinte al AŞM Iachim 
Grosu împreună cu directorul 
GB, dr. A. Ciubotaru.

Foto. 3. Aprobare a primei grile a 
gardului metalic al Grădinii Botanice. De la 
stînga: directorul GB dr. hab. A. Ciubotaru, 
membrul Prezidiului AŞM acad. Artem 
Lazarev, preşedintele AŞM Iachim Grosu,  
acad. Timofei Ursu.
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tropicale şi subtropicale), finisarea bibliotecii ştiinţifice, a Ierbarului republican, 
a Muzeului Botanic, a sălii de conferinţe, amenajarea terenului în zona acvatică, a 
podurilor decorative ş.a.

La începutul anului 1988, majoritatea sarcinilor trasate  de Planul General (de facto 
prima etapă) au fost finisate: construcţia obiectelor capitale au fost finanţate din fondurile 
bugetare unionale, locale (republicane) şi gospodăreşti. Din ultimele au fost construite 
şi următoarele obiecte: gardul metalic cu o lungime de 3,4 km, complexul de sere pentru 
dislocarea temporală a plantelor tropicale şi subtropicale, blocul biotehnologic, lacurile 
decorative, irigarea subterană  ş.a.

Direcţiile principale de activitate ale Grădinii Botanice au fost: (1) cercetarea 
vegetaţiei, florei şi resurselor naturale ale Moldovei; (2) elaborarea bazelor ştiinţifice 
de înverzire ale oraşelor şi satelor republicii; (3) crearea Grădini Botanice Republicane 
la nivel înalt ştiinţific şi arhitectural-peisagistic.

Pentru a familiariza cititorul cu toate acestea, ar fi necesar efectuarea unei succinte 
treceri în revistă a principalelor realizări ale Grădinii Botanice, devenite deja fapt 
istoric, patrimoniu al ştiinţei şi culturii Republicii Moldova. Să le luăm, deci, pe rând:
1. Inventarierea florei spontane a Republicii Moldova, în urma căreia au fost descrise 

peste 1900 specii de plante superioare (V. Andreev, T. Geideman, L. Nicolaeva,  
G. Simonov);

2. Cercetarea rămăşiţelor paleobotanice a permis descrierea a cca 150 specii de plante 
fosile (A. Negru, A. Ştefîrţă, V. Cantemir );

3. Determinarea structurii taxonomice a cca 2000 specii a florei de alge (V. Şalaru,  
V. Şalaru - junior);

4. Raionarea geobotanică a vegetaţiei Moldovei (T. Geideman, C. Vitco,  
Gh. Postolache); 

5. Formularea noilor principii ale gametogenezei, fondarea teoriei homeostatice a dublei 
fecundări, paşaportizarea cariologică a plantelor de cultură monocotiledonate şi a 
unor plante din flora spontană (A. Ciubotaru, A. Maşcovici, V. Celac, L. Toderaş);

6. Efectuarea resintezei prunului domestic (V. Rîbin);
7. Acumularea din diferite regiuni geografice şi introducerea pe teritoriul GB şi a 

Republicii Moldova a cca 12.000 specii, soiuri, ecotipuri autohtone şi alohtone 
(V. Sava, K. Dvoreaninova, N. Şarova, I. Comanici, Şt. Topală, A. Palancian,  
Şt. Manic, A. Teleuţă);

8. Au fost finalizate lucrările principale în construcţia verde şi capitală - I etapă;
9. Create, aclimatizate şi introduse pe baza hibridării şi selecţiei  peste 100 de soiuri, 

hibrizi, ecotipuri (V. Sava, I. Comanici, K. Dvoreaninova, Ş. Manole, E. Mania);
10. Organizarea editării unui şir de monografii: «Arborii şi arbuştii Republicii Moldova», 

Vol. I-III (V. Andreev); «Determinatorul florii Moldave», ed. I, II (T. Geideman); 
«Lumea vegetală a Moldovei», Vol. I-V (T. Geideman, Gh. Postolache, Ş. Manic, 
G. Simonov); lucrări monografice în domeniul anatomiei comparate «Anatomia 
Curcubitaceelor» (B. Matienco, Ciobanu), a embriologei comparate, experimentale, 
ultrastructurale, agroecologice şi evolutive (A. Ciubotaru, V. Celac, A. Moşcovici, 
L. Toderaş);

11. Organizarea Consiliului Ştiinţific Specializat pe lângă Grădina Botanică (A. 
Ciubotaru); 
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12. Obţinerea titlului de instituţie ştiinţifică pentru Grădina Botanică;
13. Selectarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice naţionale în Moldova şi în centrele 

ştiinţifice de profil din fosta URSS (au fost pregătiţi peste 120 de doctori , inclusiv 
peste 20 de doctori habilitaţi); 

14. Ca semn de recunoştinţă a nivelului înalt ştiinţific, Grădina Botanică a organizat 
Congrese naţionale şi internaţionale (Congresul Botanic Unional, Conferinţe 
Unionale în domeniul microscopiei electronice, Congresul Embriologilor, 
Simpozioane internaţionale în domeniul introducerii, aclimatizării şi amenajării, 
Simpozioane în domeniul conservării biodiversităţii s.a.);

15. Au fost create legături ştiinţifico-informative cu mai bine de 140 de Grădini Botanice 
şi cu cercetători ştiinţifici din diferite ţări, prin schimbul de seminţe, participarea cu 
comunicări ştiinţifice la diferite simpozioane, lecţii publice, etc; 

16. Mai bine de două decenii GB (I) a AŞM a participat activ în cercetarea a două 
probleme Unionale: a) introducerea şi aclimatizarea plantelor, b) studierea lumii 
vegetale, a reproducerii, ocrotirii şi folosirii ei raţionale; 

17. Organizarea Bibliotecii ştiinţifice a GB (I)  a AŞM;
18. Organizarea ediţiei seriale: «Revista Botanică», categoria B;
19. Deschiderea Grădinii Botanice ca obiect de arhitectură peisajeră,  iluminare şi 

popularizare a botanicii contemporane (2001);
20. Implementarea investigaţiilor botanicii aplicative în economia naţională  

a Moldovei.
Dacă e să continuăm şirul înfăptuirilor, ar trebui să pomenim neapărat şi de 

introducerea în flora republicii a cca 400  specii de plante, fondarea Erbarului 
republican (Andreev, Geideman), ce include cca 200.000 foi, crearea genofondului 
actual al Grădinii Botanice cu 6000 specii de plante, amenajarea Parcului Dendrariu 
(or. Chişinău) şi multe altele.

Sunt recunoscute şi apreciate dincolo de hotarele ţării şi publicaţiile fundamentale ale 
Grădinii Botanice, printre care  «Определитель высших растений», «Determinatorul 
plantelor vasculare», «Растительный мир Молдавии» (în 5 volume), «Анатомия 
растений», «Эмбриология кукурузы», «Ultrastructura plantelor», «Ультраструктура 
каротиноидопластов (хромопластов)», «Эмбриология возделываемых растений» 
(în 2 volume), «Кариология винограда», «Эмбриология хвойных», «Водоросли 
Молдавии»,” „ Lumea vegetala” (4 volume), „Floricultura”, „Plante medicinale”, 
„Dendrologia”„ Flora Basarabiei”, „Cartea Roşie” (3 ediţii), în total peste 80 de  
monografii pe diferite culturi etc.

În acest context, merită să fie menţionate şi personalităţile care au contribuit  
nemijlocit la crearea şi dezvoltarea Grădinii Botanice: membru-corespondent Tatiana 
Gheideman, directorul acestei instituţii în perioada 1950-1964, academicianul A. 
Ciubotaru (director 1964-1987; 1995-2006), prof. universitar V. Andreev, academicienii 
A. Negru, V. Rîbin, B. Matienco, doctorii habilitaţi în ştiinţe biologice I. Rudenco, 
I. Comanici, V. Sava, V. Florea, M. Bodrug, Ş. Topală, Gh. Postolache, A. Ştefîrţă, 
V. Celac, A. Teleuţă, V. Codreanu, Gh. Simonov, C. Andon; K. Dvoreaninova, 
Ş. Manic, A. Palancian, V. Ţimbalâ, V. Ciocoi, N. Ciorchină, V. Cantemir,  
E. Mania, E. Daşchevici ş.a.
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Vorbind despre dezvoltarea Grădinii Botanice, ca instituţie ştiinţifică şi monument 
peisajer patrimonial al or. Chişinău, este necesar să accentuăm rolul academicianului 
Alexandru Ciubotaru în crearea ei ca instituţie ştiinţifico-culturală, care s-a aflat în 
fruntea acesteia aproape 45 de ani.

La baza proiectării şi construcţiei Grădinii Botanice a fost pus principiul ecologo-
sistematic cu distribuirea speciilor de plante pe familii. În majoritatea cazurilor, 
grupurile de plante au fost amplasate în stil de landşaft, fapt ce facilitează orientarea pe 
teren şi studierea vegetaţiei, totodată, corespunzând cerinţelor compoziţionale estetice 
şi exigenţelor ecologice ale speciilor de plante.

Pe parcursul anilor a fost construit blocul de laboratoare, create colecţii şi expoziţii 
de plante, precum sunt: Dendrariul (expoziţiile fam. Rosaceae, Fagaceae, Fabaceae 
etc.), Pinariul (speciile de plante rişinoase), flora Moldovei (expoziţia vegetaţiei de 
stepă, forestieră, acvatică etc.), Grădina de trandafiri (Rozariul), Grădina de pomi cu 
creştere dirijată, Grădina alpină (Alpinariu); Grădina de piatră (Rocariu), Grădina 
de liane (Lianariul), Sectorul de floricultură, Sectorul Resurse vegetale, Sectorul 
plante tropicale şi subtropicale etc. Genofondul total al Grădinii Botanice însumează 
6 mii specii, varietăţi şi ecotipuri. În centrul Grădinii Botanice au fost construite 
patru lacuri decorative cu apă curgătoare, care aflându-se la diferite nivele, asanează  
partea centrală a GB.

Pe parcursul a mai bine de patru decenii, principala sarcină în activitatea 
colectivului Grădinii Botanice a fost mobilizarea şi introducerea diferitor specii de  
arbori şi arbuşti, plante floricole, furajere, tehnice, aromatice şi medicinale. Totodată, 
au fost efectuate cercetări sistematice, privind flora şi resursele vegetale ale Moldovei, 
fiind elaborate bazele ştiinţifice ale creării şi amenajării spaţiilor verzi. O deosebită 
atenţie  a fost acordată pregătirii cadrelor naţionale de înaltă calificare, care şi-au 
adus suportul la construcţia Grădinii Botanice – obiectiv arhitectural - peisagistic  
după toate cerinţele ştiinţifice.

Graţie eforturilor depuse, la 8 mai 2001 Grădina Botanică, pentru prima dată, a 
fost deschisă pentru vizitatori. Actualmente, activitatea ştiinţifică este orientată spre 
studierea florei şi resurselor vegetale ale Moldovei, conservării diversităţii lumii 
vegetale, folosirea pe larg a speciilor valoroase pentru economia naţională, dezvoltarea 
de mai departe a Grădinii Botanice ca prestigios centru ştiinţific şi de educaţie ecologică, 
de propagare a artei peisajere şi amenajare a localităţilor urbane şi rurale.

Cercetările fitocenotice s-au soldat cu întocmirea şi editarea microraionării 
geobotanice, elaborarea clasificării tipurilor de păduri, a recomandărilor în vederea 
organizării rezervaţiilor naturale şi lucrărilor de amenajare silvică. Un deosebit succes 
au avut investigaţiile în domeniul selecţiei şi ameliorării plantelor, pe parcursul anilor 
fiind create şi raionate peste 130 de soiuri de plante floricole, aromatice, furajere şi 
alimentare.

În Grădina Botanică au fost fondate şi activează prestigioase şcoli ştiinţifice: în 
domeniul geobotanicii şi floristicii (membru-corespondent Tatiana Gheideman), 
a hibridării distante (acad. V. Rîbin), citoembriologiei plantelor (acad. Alexandru 
Ciubotaru), anatomiei plantelor (acad. Boris Matienco), algologiei (membru-
corespondent Vasile Şalaru), paleobotanicii (acad. Andrei Negru).
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Din anul 1975, în cadrul Grădinii Botanice funcţionează Consiliul specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în biologie (organizator şi preşedinte, 
acad. Alexandru Ciubotaru). În acelaşi an, prin Hotărârea Comitetului de Stat pentru 
Ştiinţă al URSS, Grădina Botanică a obţinut statutul de instituţie ştiinţifică, în cadrul 
căreia  au fost pregătiţi circa 100 doctori şi peste 20 doctori habilitaţi în diverse domenii 
ale botanicii contemporane. 

De-a lungul anilor, Grădina Botanică a fost iniţiatorul, organizatorul şi coorganizatorul 
multor simpozioane, conferinţe, congrese, întruniri. Aici au avut loc Congresul VI 
Unional al Societăţii Botaniştilor din fosta URSS (1978), un şir de conferinţe unionale 
cu genericul “Microscopia electronică şi aplicarea ei în studii botanice” (1965, 1981), 
congresele V şi IX unionale pe embriologia plantelor (1971, 1976), şase simpozioane 
cu tema “Bazele ştiinţifice ale înverzirii localităţilor rurale şi urbane (1982-1997, 2000), 
Simpozionul internaţional “Conservarea diversităţii vegetale “in situ” şi “ex situ”. Rolul 
Grădinilor Botanice” (2003-2010-2012-2014-2015).

Beneficiind de o suprafaţă de 104 ha, localizată în partea de Sud-Vest a oraşului 
Chişinău şi împărţită  aproape în părţi egale pe vâlceaua Valea Crucii, pe care cândva 
curgea un râuleţ ce-şi seca apele în arşiţa lunii lui cuptor, Grădina Botanică, reflectă o 
creaţie arhitectural peisajeră.

Strategia de dezvoltare în perspectivă a Grădinii Botanice vizează atingerea  unor 
obiective majore:

1. Alinierea la standardele internaţionale privind misiunea, structura şi 
managementul, organizarea pe compartimente care reflectă de fapt misiunea ce revine 
acestei instituţii în cadrul sistemului social:

• Compartimentul de conservare a plantelor
• Compartimentul de cercetare
• Compartimentul de educaţie ecologică şi învăţământ
În acest sens se preconizează evaluarea acestor structuri în forma în care ele există 

în momentul de faţă în Grădina Botanică, urmată de revigorarea lor organizatorică 
şi managerială cerută de scopul pentru care au fost create. Atingerea acestui obiectiv 
presupune totodată perfecţionarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice, care să asigure 
funcţionarea optimă a subunităţilor menţionate.

2. Perfecţionarea personalului în conformitate cu politica Europeană privind 
cercetarea ştiinţifică, conservarea şi managementul diversităţii vegetale.

3. Accesarea unor proiecte naţionale şi internaţionale orientate către evaluarea, 
protecţia şi conservarea diversităţii vegetale.

4. Asigurarea unor modalităţi adiţionale de finanţare.
Grădina Botanică ar putea desfăşura pe bază de activitate bilaterală şi informaţională 

o serie de activităţi cu unităţi de stat sau particulare din ţară sau din străinătate:
• contracte bilaterale de cercetare ştiinţifică, informaţii în domeniul adaptării şi 

aclimatizării speciilor decorative şi valoroase în alimentare şi medicină;
• contracte de amenajare a spaţiilor interioare şi/sau exterioare;
• participarea în componenţa expediţiilor botanice internaţionale;
• elaborarea şi donarea-transmiterea unor seturi de materiale didactice pentru 

învăţământul preuniversitar, precum şi folosirea expoziţiilor şi colecţiilor ca material 
didactic.
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GB este autorul propunerii de creare a două Grădini Botanice didactice şi de 
iluminare pe lângă universităţile din oraşele Bălţi şi Cahul, de creare şi protejare a 
parcurilor dendrologice din ţară, cu diferită destinaţie, în scopul asanării mediului 
ambiant şi fortificării sănătăţii populaţiei (odihnă, recreaţie, agrement, educaţie, etc.). 
Am fost şi rămânem antrenaţi în crearea parcului Arboretum (de altfel a parcului 
„Unirea”, consacrat aderării RM la Uniunea Europeană), teritoriu special unit de GB 
prin subterana Grădina Botanică – Arboretum.

Atingerea obiectivelor descrise anterior presupune elaborarea unui plan în colaborare 
cu municipiul Chişinău şi structurile de stat, reorganizarea conceptuală şi umană a 
compartimentelor din cadrul Grădinii Botanice, asigurarea accesului la informaţia de 
specialitate la nivel naţional şi internaţional şi formarea unei echipe competitive de 
specialişti în taxonomie vegetală.

În perspectiva dezvoltării Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei urmează a fi  luată o hotărâre de Guvern privitor la „Etapa a II-a a construcţiei 
GB (I) a AŞM”, se are în vedere: Intrarea centrală,  Oranjeria de Fond, Muzeul Botanic, 
Reţeaua de poduri decorative şi alei, amenajarea spaţiului acvatic, construcţia noilor 
expoziţii ştiinţifico-educative, etc. Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei asigură conservarea diversităţii biologice (o problemă stringentă care 
stă în faţa Grădinilor Botanice din Europa şi nu numai) în afara habitatelor naturale  
(„ex situ”) în zona de Centru a Republicii Moldova, însă rămân neacoperite cu activităţi 
de conservare a diversităţii biologice zona de Nord şi Sud a republicii, probleme ce 
ar putea fi rezolvate prin crearea Grădinilor Botanice amintite mai sus. La realizarea 
celor menţionate mai sus se consideră oportună crearea unei grădini botanice în Bălţi  
(zona de Nord) şi altei grădini botanice în Cahul (zona de Sud). 

Unul din rolurile esenţiale pe care trebuie să le joace grădina botanică, este 
acela de a fi centru de informare, educaţie agroecologică şi instruire în domeniul 
amenajării şi horticulturii decorative. Obiectivul principal pentru viitor este de 
a contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor umane asupra lumii vegetale. Aceasta ar fi 
ideea principală în materie de planificare a educaţiei, care implică elaborarea unor 
programe cât mai eficace pentru dezvoltarea în continuare a construcţiei verzi şi  
capitale a Grădinilor Botanice.

Este momentul oportun să amintim, că pe parcursul creării Grădinii Botanice 
colectivul ei a avut susţinere din partea multor personalităţi ştiinţifice şi de stat: primului 
preşedinte al AŞM acad. I. Grosul, I. Bodiul, A. Corobcianul, A. Lupan, preşedintelui 
Uniunii Grădinilor Botanice, acad. N. Ţiţin, mem. cores. P. Lapin (Moscova), acad.  
A. Grodzinskii (Kiev), acad. V. Smolskii (Minsc), acad. Emil Pop (Cluj-Napoca), acad. 
C. Toma, prof. M. Mititiuc (Iaşi), prof. Andrei Marin, prof. Anca Sîrbu (Bucureţşti), 
acad. A. Spaskii, acad. A. Andrieş, acad. Gh. Duca (preşedintele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei), acad. M. Lupaşcu, acad. T. Furdui (AŞM) ş.a.


