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II. DIN ISTORIA
CREĂRII  GRĂDINILOR  BOTANICE

PAGINI  ALESE  DIN  ISTORIA  CREĂRII
PRIMEI  GRĂDINI  BOTANICE  (I)  A  A.Ş.M.

Alexandru Ciubotaru
Grădina Botanică (institut) a Academiei de Ştiinţe a RM

Referat. Se aduc momente din istoria dezvoltării 
cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul botanicii contemporane 
în Moldova postbelică, unde din primii ani (1946) şi în 
deosebi în perioada desfăşurării construcţiei, de facto, a 
primei Grădini Botanice (Institut) a A.Ş.M. (1964-1980) 
au fost efectuate cercetările ample în domeniul fl oristicii şi 
vegetaţiei regionale, create pe terenul Grădinii Botanice, 
colecţii de arbori şi arbuşti, plante ornamentale, aromatice, 
medicinale, alimentare, furagere, tropicale şi subtropicale 
şi plante exotice de însemnătate ştiinţifi că economică. 
Succesele au fost marcate prin acrdarea de către Comitetul 
de Stat Statutul de instituţie ştiinţifi că de profi l (1975), 
deschiderea pe lângă GB (I) a A.Ş.M. a Consiliului 
Ştiinţifi c Specializat (1975), editarea revistei seriale 
«Ботанические исследования» (1988), recent «Revista 
Botanică» (2006), pregătirea şi editarea «Растительный 
мир Молдавии» şi «Flora Basarabiei» (corespunzător 
în cinci şi şase volume). În a doua jumătate a secolului 
trecut în Grădina Botanică (I) a A.Ş.M. s-au cristalizat 
recunoscultele şcoli ştiinţifi ce în domeniul hibridării 
distante, geobotanicii, botanicii structurale şi anatomiei şi fi nisată construcţia Grădinii Botanice 
(I) A.Ş.M. Biblioteca ştiinţifi că a GB (I) enumără peste 50 mii de titluri, genofondul – circa 10 
mii de specii, varietăţi, hibrizi şi ecotipuri.

Printre schimbările neordinare, care au avut loc în Republica Moldova în 
primii ani postbelici, a fost organizarea primelor nuclee de cercetări ştiinţifi ce, 
inclusiv şi Sectorul de botanică (1946) – parte componentă a Bazei Ştiinţifi ce 
Moldoveneşti a Academiei Unionale. Ceva mai târziu, la 10 august 1950, prin 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Corpul de laboratoare 
administrativ al GB(I) A.Ş.M.
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Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al Republicii Moldova, Sectorul de botanică 
a fost reorganizat în grădină botanică. Aşadar, sau strecurat mai bine de 60 de 
ani de la primele cercetări botanice în Moldova. Vă propunem să urmărim pe 
scurt rezultatele trudei botaniştilor în acest răstimp istoric.

Motivaţia de a decreta organizarea cercetărilor botanice a fost formulată 
şi prezentată de Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. 
(preşedinte, memb. coresp. al A.Ş. U.R.S.S., botanist-embriolog P. Baranov şi 
primul lui locţiitor, acad. I. Grosu, mai târziu primul preşedinte al Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova).

În documentul sus-menţionat găsim sarcinile primare ale Grădinii 
Botanice. 

• Introducerea diferitor grupe de plante, specii de arbori şi arbuşti, plante 
fl oricole decorative, alimentare, furajere, tehnice, aromatice ş.a.

• Cercetarea vegetaţiei, fl orei şi surselor vegetale ale Moldovei.
• Elaborarea bazelor ştiinţifi ce de înverzire a oraşelor şi satelor republicii.
• Crearea Grădinii Botanice republicane la nivel înalt ştiinţifi c, arhitectural-

peisager.  
Direcţiile trasate, în principiu, au rămas în vigoare până în ziua de astăzi. 

Pentru construcţia, propriu-zisă, a Grădinii Botanice a fost alocat (1950) un 
teren de 76 ha pe valea râuleţului Durleşti, (astăzi Parcul dendrologic). Însă 
în al cincilea an, după începutul primelor sădiri pe terenul alocat, au ieşit la 
iveală un şir de factori negativi, adică schimbări progresive pedo-hidrologice, 
care au înrăutăţit condiţiile de dezvoltare a diferitor specii de arbori, precum 
şi alte probleme de gen social-urbanistic, astfel punând sub semn de întrebare 
perspectiva lucrărilor, de facto, abia începute.

În 1964, fi ind ales director al Grădinii Botanice (dr. A. Ciubotaru), am 
propus alegerea unui nou teritoriu, favorabil pentru crearea grădinii botanice 
republicane. Propunerea a fost susţinută de cunoscutele personalităţi în 
domeniu (acad. I. Grosu, A. Spasski, A. Kovarski, I. Dicusar, V. Rîbin, N. 
Ţiţin, A. Fiodorov, N. Smolski, prof. V. Sokolov, P. Lapin).  

La solicitarea Grădinii Botanice şi a demersului Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, la 27 septembrie 1965, prin Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al 
R.S.S.M. nr. 919, pentru construcţia Grădinii Botanice a fost alocat un nou teren 
cu suprafaţa de 104 ha în partea de Sud-Est a oraşului Chişinău. Noul teritoriu 
se deosebeşte printr-un anumit landşaft, care în miniatură reproduce relieful 
republicii. Acesta include peste 24 tipuri de sol cu ape subterane la diferite 
adâncimi şi are un şir de alte avantaje (pedo-climatice, hidrologice, peisagere) 
faţă de teritoriul precedent.
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Proiectarea Complexului Grădinii Botanice a A.Ş.M., pe etape (prima etapă 
1965-1967, a doua – 1968-1970), a fost încredinţată Filialei Institutului Central 
(Moscova) de proiectare a instituţiilor ştiinţifi ce din Leningrad, LOGIPRONII 
(menţionăm rolul deosebit al arhitectorului principal E. Timaşcov).

1969. Un grup de geniticieni-selecţioneri în vizita pe terenul nou al Grădinii Botanice. De 
la stînga spre dreapta: Dr. V. Gorea; dr. (acad.) V. MIcu; dr. (m.c.) N. Guzun; dr. F. Cazanji; 
dr. A. Ciubotaru (dir. al G.B.), acad. A. Kovarskii; dr. V. Celac; dr. hab. T. Cialîc; Doamne 
selecţioneri din Tiraspol; dr. I. Comanici

 
Planul general de construcţie al Complexului Grădinii Botanice, analizat 

în diferite instanţe din republică, a fost prezentat de noi la Sesiunea unională a 
grădiniilor botanice din U.R.S.S. din septembrie 1971 (sesiunea a fost condusă 
de acad. N. Ţiţin). Cu această ocazie, în Grădina Botanică a A.Ş.M., au venit 
mai bine de 40 de directori ai grădinilor botanice din 15 republici unionale. 
Planul general de construcţie capitală şi verde al Grădinii Botanice a A.Ş.M., 
inclusiv proiectul dendrologic cu expoziţii şi colecţii de arbori şi arbuşti, 
microexpoziţii, elemente din fl ora Moldovei, alei şi pepiniere, proiecte de 
construcţie capitală: intrarea centrală, gardul capital (pe o lungime de 4,3 km 
din metal cu forme decorative), corpul de laboratoare, oranjeria de fond pentru 
plante tropicale şi subtropicale, complexul biotehnologic, sistema de lacuri (4 
lacuri - 5 ha) cu staţiunea de pompare, sistema de irigare subterană, reţeaua 
de drumuri asfaltate, cărări şi poteci, baza experimentală cu construcţii de uz 
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comunal ş. a. obiecte, au fost confi rmate de Consiliul unional al grădinilor 
botanice din U.R.S.S., fapt care ne-a deschis calea spre fi nanţare şi construcţie 
capitală.

Construcţia verde pe teren nou, a fost începută în 1972, iar construcţia 
capitală în 1975, atunci când actualul teritoriu al Grădinii Botanice se afl a în 
afara oraşului. Astăzi, Grădina Botanică se găseşte în cea mai activă zonă, 
legată de artera principală Chişinău-Aerogara. Prezenţa Grădinii Botanice din 
stânga şi a Arboretului din dreapta intrării în capitală, constituie „cartea verde” 
de vizită a oraşului Chişinău. Teritoriul Grădinii Botanice, cu cascada de lacuri, 
creează o fascinantă imagine peisageră; condiţiile pedoclimatice, întru totul, 
favorizează dezvoltării vegetaţiei terestre, introducerii unui bogat asortiment 
de plante autohtone şi alohtone şi menţinerii unei semnifi cative biodiversităţi. 
Pe an ce trece, Grădina Botanică devine un refugiu unical pentru reprezentanţii 
faunei, ornitofaunei şi entomofaunei moldave.

1964. Dr. A. Ciubotaru – director al Grădinii Botanice A.Ş.M: asupra Planului General de 
construcţie a GB

Sarcina de proiectare (1965) şi proiectarea dendrologică a diferitor expoziţii 
şi colecţii de plante erbacee ale Grădinii Botanice, i-a revenit Grădinii Botanice 
(A. Ciubotaru, P. Leontiev, Tatiana Gheideman); microexpoziţiile: Rozariu, 
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Lianariu, Grădina cu creştere dirijată, 
Rocariu, Alpinariu, Siringariu au fost 
proiectate de A. Ciubotaru (1979) şi 
construite în anii 1980-1985. Proiecte şi 
realizări în amenajare, de asemenea, au 
fost efectuate pe  parcursul anilor 1972-
1988.

Ne vom opri la principalele rezultate 
din domeniul introducerii, adaptării şi 
menţinerii fi togenofondului, distribuit în 
diferite colecţii şi expoziţii ale Grădinii 
Botanice, care în anul 1985 enumera 
mai mult de 12000 taxoni, iar la moment 
(2006) constituie aproximativ 10 mii de 
specii, taxoni, ecotipuri.

Sectorul Dendrologie (şef 
sector dr. Alexei Palancean, prim-şef dr. 
Bela Holodenko) întruneşte expoziţiile 
principale de arbori şi arbuşti, plante 
foioase şi conifere, gazoane, ocupă o 
suprafaţă de 45 ha în partea de Nord-Vest 
a cascadei de lacuri, şi parţial, partea 
dreaptă Sud-Vest a pantei cu expoziţie nordică. Expoziţiile dendrologice sunt 
amplasate în stil peisager-sistematic, unde masivele verzi de arbori pitoreşti 
alternează cu poiene şi coline însorite. Conceptul de construcţie a expoziţiilor 
dendrologice include genul botanic şi, în majoritatea cazurilor, este păstrată 
înrudenia speciilor din unul şi acelaşi gen. Planul general de construcţie verde 
al Dendrariului este realizat. Adăugăm că introducerea arborilor şi arbuştilor 
în Moldova îşi are istoricul său.

Inventarierea dendrologică în parcurile vechi şi grădinile particulare, unde 
cresc diferiţi arbori exotici, a permis Grădinii Botanice să elaborăm un asortiment 
de arbori şi arbuşti, ce include peste 280 specii şi ecotipuri. În Dendrariu şi 
pepinierele Grădinii Botanice au trecut încercarea bioecologică mii de specii şi 
forme decorative, care au fost detaliat cercetate şi analizate. Colecţiile de arbori 
şi arbuşti, plante foioase şi conifere, deja mulţi ani la rând fructifi că, prezentând o 
bază seminologică reală, de mare importanţă practică. Anii de construcţie 1972-
1986.

1972. Terenul viitoarei Grădini Botanice. 
Primii arbori sădesc Preşedintele A.Ş.M. 
acad. Ioachim Grosu cu directorul GB, 
dr. A. Ciubotaru (din dreapta).
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Sectorul Flora Moldovei (sectorul geobotanică şi silvicultură, 
şef sector d.h.b. Ggheorghe Postolache, prim-şef memb. coresp. Tatiana 
Gheideman) reprezintă una din cele mai frumoase expoziţii de gen silvic, unde 
lucrările principale sunt fi nisate. Astăzi putem demonstra vizitatorilor în natură 
biodiversitatea speciilor forestiere moldave şi vegetaţia în ordine evolutivă, 
pedoclimatică, fi tocenotică. În cadrul acestui sector se afl ă terenul de stepă 
cu specii de negară, păiuş, bărboasă, laptele cânelui, albăstriţa, plante de 
luncă (raigras, pir târâtor, specii de trifoi ş.a.) şi palustre. În construcţie se afl ă 
pădurea de luncă (inundabilă) cu speciile genurilor: Salix, Populus, Quercus, 
şi fragmente de vegetaţie, mlaştina cu plante acvatice.

1975. Chişinău, str. Pădurii. Prima secţie a triliajului metalic de pe perimetrul Grădinii 
Botanice. Membrii Prezidiului AŞ RM: preşedinte acad. I. Grosul (după el acad. D. Ursul), dr., 
directorul GB A.Ciubotaru, acad. A. Lazarev iau cunoştinţă cu lucrările de construcţie capitală 
a Grădinii Botanice.

În acest sector au fost formulate legităţile de răspândire a vegetaţiei 
forestiere de stepă, luncă, acvatică şi palustră şi clasifi caţia asociaţiilor vegetale, 
elaborată harta vegetaţiei şi raionarea geobotanică a Moldovei; tot aici au fost 
acumulate plante rare şi pe cale de dispariţie, lucrări care continuă. Cercetările 
ultimilor 20 de ani au constatat că cca 14% din numărul total al speciilor 
spontane ale Republicii Moldova, adică 243 denumiri, au trecut în categoria 
speciilor vulnerabile şi celor pe cale de dispariţie. Laboratorul Geobotanică şi 
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Silvicultură este executorul programului ştiinţifi c internaţional de cercetare al 
fi togenofondului forestier european cu fi nanţare dirijată. Pe parcurs, laboratorul 
a realizat un şir de contracte ştiinţifi ce fi nanţate de „Moldsilva”, se duc lucrări 
asupra implementării carcasei forestiere republicane. Anii de construcţie 1973-
1975.

Sectorul fl oricultură (şef sector d.h.b. Victor Sava, prim-şef dr. 
Nina Şarova) este situat în centrul teritoriului Grădinii Botanice. Colecţiile 
şi expoziţiile fl oricole, cu numeroase specii şi taxoni, constituie o diversitate 
valoroasă şi e cea mai solicitată expoziţie de vizitatori. Se duc lucrări de 
implementare şi ameliorare a soiurilor noi şi hibrizilor de plante fl oricole şi 
rurale: stânjenei, bujori, gladiole, gheorghine, crizanteme, cane, lalele, astre, 
eremuruşi, plante decorative pentru crearea gazonului-parter în localităţile 
urbane. Sarcinile de bază sunt: atragerea unui număr cât mai mare de specii şi 
soiuri de plante fl oricole, studierea biologiei, ecologiei şi calităţilor decorative, 
elaborarea metodelor de creştere, înmulţire şi implementare în spaţiile verzi. 
În pepinierele laboratorului au trecut încercarea peste 3 mii de specii, soiuri şi 
cultivari, cercetări care au confi rmat că condiţiile pedoclimatice ale Moldovei 
permit dezvoltarea unui amplu asortiment de plante fl oricole, fapt ce favorizează 
organizarea producerii industriale, comercializarea unor specii alohtone mult 
solicitate. Totodată, a fost încercată acţiunea diferitor agenţi exogeni cu scopul 
de a ridica viabilitatea, heterozisul, productivitatea şi decorativitatea unor 
specii. Au fost elaborate concrete recomandări agrotehnice cu aplicarea diferitor 
îngrăşăminte (nitrobacterin, fosfobacterin etc.). O mare atenţie este acordată 
cercetărilor privind hibridarea şi selecţia, crearea unor soiuri şi hibrizi cu înalt 
grad de adaptare şi decorativitate. Sectorul de fl oricultură este autorul a peste 50 
de soiuri noi omologate şi altor 53 de soiuri, hibrizi şi introducenţi. Anual produce 
zeci de mii de unităţi-plantule, răsadă, rizomi, bulbi, seminţe, care se repartizează 
diferitor structuri administrative, persoanelor fi zice, de multe ori gratis. În fi ecare 
an colaboratorii sectorului fl oricultură participă la diferite expoziţii de fl ori în 
oraş şi în cadrul Grădinii Botanice. Anii de construcţie 1973-1975.

Sectorul plante tehnice, eterooleaginoase, medicinale şi 
furajere (şef sector dr. Maricica Colţun, prim-şef dr. Bronislava Ivanova). 
Recent (2003-2004), colecţia plante medicinale şi  aromatice a fost amplasată 
pe un nou teren, unde speciile au fost distribuite în parcele separate conform 
unui nou concept (autorii proiectului A. Ciubotaru, Maricica Colţun). În trecut 
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cercetările în acest domeniu au fost solicitate de cerinţele industriei alimentare, 
vinului, uleiurilor volatile, parfumerie şi cosmetice. Acest fapt a favorizat 
crearea unei impunătoare colecţii, care, în anii ‘70, enumera peste 600 specii, 
ecotipuri şi soiuri. Multe dintre acestea şi în prezent au o mare însemnătate în 
industria conservării, preparării vinurilor aromatizate, lichiorului şi băuturilor 
tari industriei de conservare şi coloranţi naturali. Pe parcursul anilor au fost 
selectate şi introduse 16 forme de muşcate roz, 8 specii de busuioc, mentă 
(Prilukskaia-6), morcov sălbatic, fenicul etc. Pentru producerea vinurilor 
aromatizate („Букет Молдавии”), băuturilor răcoritoare („Утренняя роса”) 
Grădina Botanică a creat o plantaţie (15,3 ha), constituită din 22 specii 
de plante, în gospodăria producătoare de vinuri Dubăsari. În rezultatul 
cercetării fl orei autohtone au fost evidenţiate 163 de specii ce conţin ulei 
volatil (M. Bodrug, 1981). Actualmente, un şir de specii sunt incluse în 
producerea vinurilor aromatizate: Origanum vulgare L., Inula helenium L., 
Geum urbanum L., Artemisia vulgaris L. etc.; băuturilor răcoritoare: Thymus 
vulgaris L., Majorana hortensis L., Tagetes signata Bartl; băuturilor tari: 
Cephalophora aromatica Schrad., Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze; 
conservarea legumelor: Satureja hortensis L., Ocimum basilicum L., Carum 
carvi L.; în industria de parfumerie şi cosmetice: Artemisia balchanorum 
Krash., Dracocephalum moldavica L., Monarda citriodora Cerv. etc. 
În ultimii ani se efectuează cercetări cu noi specii de plante aromatice şi 
medicinale: Koellia virginiana (L.) Mac. M., Chenopodium ambrosioides 
L., Satureja montana L., Simmondsia chinensis (Link) Schneid, Polymnia 
sonchifolia Poepp. et Endl., Lavandula hybrida, Rosmarinus offi cinalis L., 
Ceratostigma plumbaginoides Bunge ş. a. (M. Bodrug, A. Ciubotaru, M. 
Colţun, N. Ciorchină).

A fost creată o colecţie de plante furajere care include cca 100 de cultivari, 
soiuri şi forme, reprezentanţi ai fl orei spontane autohtone şi alohtone. 
Perspectivă prezintă specia Galega orientalis Lam., pe baza căreia s-a creat 
un soi actualmente omologat (autor dr. A. Teleuţă). Anii de construcţie: 1978-
1979; 2003-2004.

Pe parcursul multor ani a activat Sectorul hibridare distantă (şef 
sector, d.h.b. Ion Comanici, prim-şef acad. Vladimir Rîbin), care în urma 
încrucişărilor distante a iniţiat lucrările de resinteză a prunului de cultură 
(Prunus domestica). O deosebită importanţă practică are perfectarea metodei 
de altoire a nucului, introdusă în Moldova de Ion Comanici. Această metodă 
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specifi că anatomiei tulpinii speciilor Juglans a căpătat o răspândire amplă în 
toate republicile unionale, deoarece a deschis calea înmulţirii rapide a formelor 
şi soiurilor excelente de nuc create sau spontan apărute. Tot în acest sector a 
fost obţinută o populaţie de hibrizi distanţi dintre speciile Vitis vinifera L. x V. 
rotundifolia Michx. rezistenţi la fi loxeră (Ş. Topală, E. Alexandrov).

Sectorul hibridare distantă a creat o unicală colecţie de nuc (Juglans regia 
L.), hibrizi distanţi de sâmburoase şi seminifere, plante pomicole, viţă de vie 
(1980-1972). 

Laboratorul plante tropicale şi subtropicale (şef lab. dr. 
Valentina Ţîmbalî, prim-şef Kapitolina Dvorianinov). Istoria formării unicalei 
colecţii (expoziţii) de plante tropicale şi subtropicale a Grădinii Botanice s-a 
început în primul complex de sere, proiectat şi construit de noi pe noul teren 
la începutul anilor ‘70. Un deosebit aport la mărirea numerică şi menţinerea 
colecţiei de plante tropicale şi subtropicale l-au avut Eugenia Manea şi 
Kapitolina Dvorianinov. În prezent această colecţie enumeră cca 2350 specii, 
inclusiv plante suculente – 650, cactacee – 822, tropicale – 605, subtropicale 
– 273. Cercetările ştiinţifi ce sunt axate pe sporirea procesului de adaptare prin 
aplicarea diferitor metode agrotehnice, crearea condiţiilor favorabile dezvoltării 
şi înmulţirii generative, prin seminţe, la speciile de cactuşi tropicali şi Monstera 
deliciosa şi vegetative la diferite specii de Ficus elastica. Cercetările ştiinţifi ce 
sunt axate la sporirea procesului de adaptare prin aplicarea diferitor metode 
agrotehnice, crearea condiţiilor favorabile de dezvoltăre şi înmulţire vegetativă 
şi generativă a diverselor specii de cactuşi, peperomii, ferigi, araceei şi diferite 
specii de Ficus. Se studiază particularităţile, modul de creştere şi întreţinere a 
unor colecţii preţioase de suculente, bromelii etc.

Primele colecţii au fost acumulate prin anii ‘60-’70. În anul 1984 toată 
colecţia de plante tropicale, subtropicale şi suculente a trecut în complexul de 
sere construit în sectorul gospodăriei experimentale. Pentru oranjeria de fond 
(rezervaţie), prevăzută în planul general (1971), este rezervat 1 ha  de teren în 
raionul intrării centrale. Anii fondării 1967-1970.

Laboratorul Embriologie şi Biotehnologie (şef şi fondator acad. 
Alexandru Ciubotaru, în prezent dr. Nina Ciorchină). Laboratorul îşi ia începutul 
(1962) în Sectorul de genetică a A.Ş.M. Pe parcursul anilor a realizat un şir de 
programe fundamentale şi aplicative, cercetări citocariologice la culturile de 
câmp (Zea, Triticum, Secale, Hordeum, Avena, Sorghum, Panicum, Glycine, 
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Phaseolus, Medicago, Helianthus, Nicotiana), speciile înrudite (Teosinte, 
Tripsacum, Agropyron) hibrizi, mutanţi şi forme poliploide incluse în procesul 
de selecţie. Cercetările embriologice şi citogenetice ale diferitelor specii de 
cultură şi spontane s-au încununat cu elaborarea teoriei homeostatice a dublei 
fecundări. Au fost formulate concepţii şi principii de elucidare a gametogenezei, 
embriogenezei, evoluţiei şi fi logeniei reproducerii sexuate în lumea vegetală. 

Laboratorul de Embriologie a fost pionerul aplicării microscopiei electronice 
în cercetarea ultrastructurală a proceselor gametogenezei şi fecundării. Au fost cer-
cetate ontogenia şi rolul organelelor celulare în diferenţierea şi sexualizarea game-
ţilor masculini şi feminini, formulată concepţia neoplasmei zigotului, confi rmând 
faptul, că la Angiosperme citoplasma zigotului este de provenienţă matroclină, pe 
când la Gimnosperme – patroclină. Au fost editate un şir de monografi i şi culegeri 
tematice privind ultrastructura şi organizarea celulelor reproductive, date care pe 
larg sunt citate şi au fost incluse în manuale universitare. În cadrul laboratorului 
funcţionează complexul biotehnologic. Obiectele de cercetare (Stevia rebaudiana 
Bertoni, Aerva lanata Juss., Rosmarinus offi cinalis L., Polymnia sonchifolia Po-
epp. et Endl., Artemisia balchanorum Krash., Actinidia chinensis Planch. şi alte 
culturi) cu succes se multiplică în varianta de devirozare. Merită atenţie cercetarea 
comparată a anatomiei tulpinii, frunzei şi fructului la diferite specii ale genului Vitis 
L. În cadrul laboratorului au fost pregătite şi susţinute 8 teze de doctor habilitat şi 
20 de teze de doctor. Anii fondării: 1964-1965.

Laboratorul Flora spontană (şef acad. Andrei Negru, prim-şef memb. 
coresp. Tatiana Gheideman). În una din publicaţiile sale Tatiana Gheideman (1978) 
arată că în prima treime a sec. XX vegetaţia şi fl ora teritoriului actual dintre Prut 
şi Nistru parţial a fost cercetat de botaniştii români şi străini. Cercetări botanice 
sistematice au fost începute abia din 1947 de către colaboratorii Sectorului de 
Botanică a Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifi ce a A.Ş. U.R.S.S. (prof. V. 
Andreev). În primii ani au fost efectuate lucrări de inventariere a fl orei şi descriere 
a asociaţiilor vegetale. În cadrul acestui laborator au fost efectuate ample cercetări 
paleobotanice ale plantelor fosile. Cercetările geobotanice (memb. coresp. 
Tatiana Gheideman) s-au bucurat de recunoştinţă în ţară şi străinătate. Pe această 
problemă au fost editate un şir de lucrări ştiinţifi ce şi monografi i. În prezent se 
lucrează asupra fi nisării monografi ei, în 6 volume, „Flora Basarabiei” lucrare 
enciclopedică. Până în  anii ‘90, un grup de colaboratori au efectuat cercetări în 
domeniul paleobotanicii şi formulată concepţia Cronofl ora Cleome (A. Negru) 
de provenire a fl orei sarmate (contemporane). Anii fondării: 1965-1966.

Herbarul Republican (şef d.h.b. Ana Ştefîrţă, fondatori: prim-
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şef. Vladimir Andreev, Tatiana Gheideman) prezintă un unical depozitar 
al speciilor de plante autohtone şi alohtone (introducenţi) ale Republicii 
Moldova. Acest centru are o mare valoare ştiinţifi că şi didactică, precum şi în 
aprofundarea cercetărilor sistematice ale diverselor specii. Herbarul republican 
astăzi este cea mai reprezentativă rezervaţie şi include cca 180 mii exemplare 
(foi ierbarizate) specii de plante terestre şi acvatice, răspândite pe teritoriul 
Republicii Moldova. Herbarul republican se consideră drept etalon principal 
în determinarea diversităţii ştiinţifi ce moldave. Anii fondării: 1950-1954.

Laboratorul de seminţe (sef dr. Valentina Cantemir, prim-şef Vera 
Nesterenco) activează de la bun început în cadrul Grădinii Botanice. Mulţi ani 
acest lucru de o deosebită importanţă a fost efectuat de dr. Aglaia Răilean. Toate 
seminţele speciilor autohtone sau majoritatea lor au trecut prin Laboratorul de 
seminţe. Anual au fost pregătite şi editate cataloage de seminţe (colectate de 
colaboratorii Grădinii Botanice), propuse celor peste 140 Grădini Botanice din 
străinătate, cu care am avut schimb echivalent de seminţe.

Biblioteca ştiinţifi că a Grădinii Botanice (fondator: T. Ghei deman, 
A. Ciubotaru) organizată, în 1978, în specială încăpere a corpului de laboratoare, 
în prezent enumeră peste 40 mii exemplare de monografi i, culegeri, reviste 
străine şi referative de specialitate. La completarea fondului bibliotecii ştiinţifi ce 
au contribuit profesorii Tatiana Gheideman, I. Konovalov (Sânct-Petersburg), 
Vera Poddubnaia-Arnoldi (Moscova), donând bibliotecile lor personale.

Să ne oprim pe scurt asupra altor valenţe care au adus recunoştinţa diferitor 
generaţii de botanişti, ce şi-au consacrat viaţa, talentul, energia şi harul acestei 
valoroase disciplini despre natutra vie, precum e botanica, bazele căreia au 
fost puse de marele botanist, fi lozof antic Teofrast.

George Enescu (1978) spunea în una din lucrările sale la tema ecologiei 
că grădinilor botanice le aparţine rolul în conservarea ex situ, deoarece acestea 
reprezintă prima etapă a introducerii speciilor exotice, veriga principală în 
selectarea capacităţii multor specii de plante în condiţii noi. Grădina Botanică 
a A.Ş.M. pe parcursul anilor continuă lucrul de acumulare şi menţinere al 
genofondului unical de plante autohtone şi alohtone. Accentuez că conservarea 
genofondului ex situ în Grădina Botanică se efectuează cu scopul de:

• A salva sursele vegetale preţioase (specii, populaţii, varietăţi) de pericolul 
dispariţiei şi promova perspectiva de repatriere a plantelor în ecosistemele 
natutrale.

• A fi  folosite ca material iniţial de înverzire a spaţiilor urbane şi rurale, ca 
plante alimentare, medicinale, furajere, decorative, etc.



48 Rev. Bot.,   Nr.1, Vol.1, Chişinău, 2008 

• A fi  folosite în ameliorare şi selecţie pentru a satisface cererea şi oferta 
farmaceutică, ca producător de fi topreparate curative autohtone.

Ultima inventariere (2004) a constatat că la moment genofondul Grădinii 
Botanice constituie cca 10 mii de specii şi taxoni, plante autohtone şi alohtone.

Totodată, Grădina Botanică a creat şi omologat peste 100 soiuri de plante 
în  Moldova şi alte republici ex-sovietice, inclusiv: astre – 15, crizanteme – 25, 
stânjenei – 9, cane de grădină – 2, plante comestibile 1 (Agachis hypogea) 
plante furajere – 1 (Galega offi cinalis L.). Pe parcursul anilor a elaborat 3 
asortimente de diferite specii de plante exotice pe larg folosite în producere: 
conifere – 49 specii şi varietăţi, arbori foioşi – 114, arbuşti – 106, liane – 22, în 
total 282 taxoni. Asortimentul de plante fl oricole anuale – 98 specii şi varietăţi, 
multianuale – 58, rizomifere – 87, bulbifere – 72, tuberculifere – 18, în total 333 
denumiri. Asortimentul de plante tropicale – 33 specii şi varietăţi, subtropicale 
– 42, suculente şi cactuşi – 35. 

Actualmente, Grădina Botanică dispune de licenţă pentru planta medicinală 
Pol-Pala (Aerva lanata Juss.) destinată pentru comercializare şi îndestulare a 
cerinţelor republicane în această producţie (autori: A. Ciubotaru, N. Ciorchină). 
S-a constatat că planta Pol-Pola se foloseşte la tratarea osteocondrozei, 
pielonefritei, cistitei, uretritei, colecistitei, reduce zahărul în sânge, cicatrizează 
ulcerul stomacal ş.a.

Grădina Botanică a devenit o instituţie ştiinţifi că recunoscută în domeniul 
geobotanicii, sistematicii, paleobotanicii, anatomiei, cariologiei, citogeneticii 
şi embriologiei, silviculturii, conservării biodiversităţii, folosirii raţionale a 
fl orei şi vegetaţiei Moldovei, întroducerii noilor specii de plante medicinale, 
tehnice şi alimentare, furajere, fl oricole, arbori şi arbuşti decorativi, plante 
pomicole şi nucifere.

Astăzi, în cadrul Grădinii Botanice activează 149 colaboratori, inclusiv: 2 
academicieni , 8 doctori habilitaţi, 20 doctori, 32 cercetători ştiinţifi ci. Mulţi 
colaboratori (dr. în biologie) pregătiţi în Grădina Botanică lucrează peste hotare 
(SUA, Anglia, Italia, Germania, Israel, Grecia, Vietnam, Rusia, Romînia, 
Ucraina, Belarusi) şi în diferite instituţii şi structuri republicane.

Un mare merit al Grădinii Botanice îl constituie pregătirea şi editarea a 
mai bine de 80 de monografi i fundamentale, care au devenit cărţi de căpătâi 
răspândite peste hotare. Printre cele mai notabile menţionăm: „Определитель 
высших растений Молдавской ССР” (T. Gheideman, 1954, reeditat în 1975), 
„Растительный мир Молдавии”, în 5 volume (1986-1989) (T. Gheideman şi 
colab., red. princ. A. Ciubotaru), „Эмбриология кукурузы” (A. Ciubotaru, 
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1972), „Эмбриология возделываемых растений”, în 2 volume (A. Ciubotaru 
şi colab., 1987), „Интродукция и акклиматизация растений в Молдавии” 
(V. Florea, 1987), „Интродукция однолетних декоративных растений 
в Молдавии” (V. Sava, 1986), „Отдаленная гибридизация видов ореха 
(Juglans L.)” (I. Comanici, 1989), „Интродукция новых эфиромасличных 
растений в Молдове” (M. Bodrug, 1993), „Полиплоидия винограда” (Ş. 
Topală, 1983), „Vegetaţia Republicii Moldova” (Gh. Postolache, 1995) ş. 
a. Spre fi nisare sunt lucrările asupra „Florei Basarabiei”, în 6 volume (A. 
Negru şi colab.). În baza cercetărilor microscopice şi submicroscopice este 
pregătit spre editare atlasul „Biologia reproducerii la porumb”. (Embriologia 
experimentală). (A.  Ciubotaru).

Anual, colaboratorii Grădinii Botanice, participă la congrese, simpozioane 
republicane şi internaţionale. Au fost prezentate rapoarte în Rusia şi în Republicile 
Unionale, S.U.A., Anglia, Franţa, Suedia, Italia, Japonia, Australia, India, Polonia, 
Olanda, Cehia, Austria, Slovacia, România, Bulgaria şi alte ţări.

Colectivul Grădinii Botanice a fost iniţiatorul şi organizatorul Congresului 
VI  Unional al Societăţii Botaniştilor din U.R.S.S. (1978), conferinţelor 
unionale: „Microscopia electronică” (1965, 1981), Conferinţelor V şi VII 
Unionale Embriologilor (1971, 1976), precum şi a 6 simpozioane „Bazele 
ştiinţifi ce ale înverzirii şi amenajării localităţilor rurale şi urbane” (1982-2000) 
ş. a.

Grădina Botanică a pregătit peste 100 de doctori şi peste 20 doctori 
habilitaţi (vezi monografi a. Grădina Botanică. Chişinău 2004). Din 1975 în 
cadrul Grădinii Botanice activează Consiliul Specializat pentru susţinerea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea – botanica (organizator şi 
preşedinte A. Ciubotaru). Tot în 1975, printr-o Hotărâre specială a Comitetului 
Unional de Stat în domeniul ştiinţei, Grădina Botanică a obţinut statutul de 
instituţie ştiinţifi că, titlu care s-a conferit numai celor mai prestigioase grădini 
botanice din fosta Uniune Sovietică.

Vreme trece, vreme vine ... vorba poetului, dar cea mai marcantă realizare în 
istoria generaţiei de botanişti 1965-2000 va rămâne crearea de facto şi deschiderea 
Grădinii Botanice pentru vizitatori. Printre botaniştii moldoveni care şi-au adus 
aportul în cercetările botanice pe parcursul anilor merită să-i amintim pe: prof. univ. 
V. Andreev, N. Dereviţki, V. Rîbin, Tatiana Gheideman, A. Ciubotaru, A. Negru, 
Zoe Ianuşevici, M. Lupaşcu, B. Matienco, M. Buiucli, A. Teleuţă, Eleonora 
Zagorcea, Nina Şarova, V. Şalaru, V. Grati, P. Tarhon, M. Ciuhrii, E. Ciobanu, 
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Ana Moşcovici, Ana Ştefîrţă, I. Comanici, V. Sava, A. Palancean, M. Bodrug, 
Gh. Postolache, Ş. Topală, I. Rudenco, G. Simonov, Ş. Manic, C. Andon, 
V. Cecoi, Valentina Ţîmbalî, S. Leşenco, V. Celac, Kapitolina Dvorianinov, 
V. Florea, Lidia Toderaş, Ana Surugiu, P. Botnarenco, Natalia Vahnovski, Tamara 
Azema, Maria Arhipenco, I. Buzdugan, Elena Lipovaia, Lidia Nicolaeva, P. 
Leontiev, I. Duşinchevici, B. Morozovski, I. Junghietu, Eugenia Manea-Cernei, 
Lilia Şiriova, Galina Meşceriuc, Maricica Colţun, Nina Ciorchina, I. Bumbu, 
I. Cravciuc, V. Chirtoacă, Ş. Lazu, A. Istrati, Adela Dumitraşcu, D. Gociu, I. 
Ciumac, L. Kleşnina, Valentina Caftanat, Galina Duducal, Maia Nicolaeva, V. 
Şalaru, A. Aripunov, G. Vasilache, A. Şciavinski, F. Gaiduchevici, I. Moldovan, 
N. Popescu, V. Vişnevski, V. Tarnavski, I. Ursu, Gr. Costaş ş. a.

O deosebită atenţie merită faptul, că în cadrul Grădinii Botanice au luat 
naştere recunoscutele şcoli ştiinţifi ce în domeniile: geobotanicii şi fl oristicii 
(fondator, memb. coresp. Tatiana Gheideman), botanicii structurale – citologie 
şi embriologie (fondator, acad. A. Ciubotaru), anatomiei (fondator, acad. B. 
Matienco), paleobotanicii (fondator, acad. A. Negru), algologiei (fondator, 
memb. coresp. Vasile Şalaru).

Dacă construcţia Grădinii Botanice în primii ani a decurs nespus de 
repede, aceasta se datorează atenţiei mari şi susţinerii din partea primului 
preşedinte al A.Ş.M. acad. I. Grosu. Multe grădini botanice din fosta Unuiune 
Sovietică (în fruntea cărora au fost cunoscuţi savanţi-botanişti)  ne-au acordat 
ajutor în obţinerea diverselor specii de plante. Printre ele: Grădina Botanică 
Principală a A.Ş. din Rusia, Moscova (academicienii N. Ţiţin, P. Lapin, L. 
Andreev); Grădina Botanică Centrală a A.Ş. din Ucraina, Kiev (academicienii 
A. Grodzinskii, Tatiana Cerevcenko); Grădina Botanică Fomin, Kiev (prof. A. 
Laptev); Grădina Botanică Republicană Minsk (acad. N. Smolski, I. Bibikov); 
Grădina Botanică Doneţk (acad. E. Kondratiuc, V. Tarabrin); Grădina Botanică 
de Stat Nikita (prof. M. Kocikin, V. Maşanov, S. Kuzneţov); Grădina Botanică 
a Universităţii din Odesa (doctorii A. Boneţkii, Neli Vazianova, N. Savcenko); 
Grădina Botanică Batumi (doctor N. Şaraşidze); Grădina Botanică Riga 
(doctor C. Ozolin); Grădina Botanică Kaunas (doctor A. Bodrunis); Grădina 
Botanică Tbilisi (prof. M. Gogoliaşvili); Grădina Botanică Leningrad (prof. 
G: Rodionenko); Grădina Botanică „Al. I. Cuza” Iaşi (M. Mititiuc); Grădina 
Botanică Cluj-Napoca (prof. E. Pop); Grădina Botanică Bucureşti (prof. A. 
Marin); Grădina Botanică Baku (doctor A. Kurbanov); Facultatea de biologie 
a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, România; Parcul dendrologic Ţaul (A. 
Olmada); Parcul dendrologic Umani (prof. S. Kosenko); Parcul dendrologic 
Tiraspol (acad. P. Dvornikov); Parcul dendrologic Belaia Ţercovi; Pepiniera 
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dendrologică Bender (doctor I. Maiaţki); „Moldsilva” (Zoe Varghina, V. Mahu, 
A. Palancean, A. Popuşoi) ş. a.

O deosebită susţinere am avut şi din partea unor academicieni şi personalităţi 
ştiinţifi ce din ţară: S. Rădăuţan, S. Cibotaru, A. Lazarev, I. Varticean, I. Dicusar, 
A. Spaski, M. Iaroşenco, A. Kovarski, G. Rudi, A. Andrieş, M. Lupaşcu, I. Untilă, 
T. Furdui, I. Dediu ş.a., şi, îndeosebi, din alte ţări: N. Ţiţin, P. Lapin, L. Andreev, 
A. Fiodorov, M. Iacovlev, V. Smolski, Vera Poddubnaia-Arnoldi, E. Pop, E. 
Kondratiuk, S. Sokolov, C. Toma, M. Mititiuc, Anca Sîrbu. Un binemeritat aport 
pentru a fi  amintit în istoria creării şi dezvoltării de mai departe a Grădinii Botanice 
l-au adus remarcabilii oameni de stat ai Ţării noastre. Printre ei A. Corobceanu, 
actualul preşedinte al Republicii Moldova V. Voronin şi preşedintele A.Ş.M., acad. 
G. Duca, precum şi marele ajutor al compatrioţilor noştri: S. Grosu, P. Lucinski, M. 
Snegur, P. Pascari, D. Cornovan, A. Negru-Vodă, I. Calin, G. Eremei, M. Platon, V. 
Mednic, M. Dieur, I. Demcenko, Ludmila Skalnîi, S. Şoihid ş.a.

Mai bine de patru decenii de activitate a Grădinii Botanice care au parcurs 
cu nemijlocita noastră participare (1964-2006, ca director) în determinarea 
direcţiilor prioritare de cercetare, selectarea şi pregătirea cadrelor de înaltă 
califi care, proiectare şi construcţie capitală şi verde, valorifi care a noului teren 
demonstrează că la această incipientă fază în în fruntea unor multor grădini 
botanice pe parcursul multor ani au fost X. Steven şi N. Hartvis (Grădina 
Botanică de Stat Nikita, Ialta), A. Krasnov (Grădina Botanică Batumi), N. 
Ţiţin (Grădina Botanică Centrală, Moscova), F. Rusanov (Grădina Botanică 
Taşkent),  A. Grodzinski (Grădina Botanică, Kiev), E. Kondratiuc (Grădina 
Botanică Doneţk), A. Fătu (Iaşi) şi al.. 

Putem afi rma că cercetările Grădinii Botanice A.Ş.M. au contribuit la 
realizarea multor probleme decretate de stat, având scop folosirea raţională 
a fl orei şi vegetaţiei, introducerea noilor specii alohtone, evidenţierea şi 
determinarea regimului de gestionare a ecosistemelor, menţinerea nivelului 
ecologic în regimul optimal de activitate în agricultură (agrosisteme) şi 
silvicultură (ecosisteme).

Ca instituţie ştiinţifi că, la moment, Grădina Botanică este inclusă în 
realizarea proiectului naţional de revitalizare a silviculturii, al programului 
„Satul Moldovenesc”, unde a fost inclusă propunerea noastră, înaintată de noi, 
de a crea două grădini botanice în oraşele Universitare (Bălţi, Cahul).

Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M., ca instituţie ştiinţifi că, rămâne 
deschisă pentru o colaborare mult mai activă cu centrele botanice din Europa 
şi de pe alte continente.
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Să conştientizăm faptul, că în istoria civilizaţiei mondiale şi dezvoltării 
multor popoare grădinile botanice au jucat şi joacă un rol semnifi cativ. Anca 
Sârbu (director al Grădinii Botanice Bucureşti) spune: – „Într-o lume afl ată în 
schimbare, afectată puternic de impactul antropic, sarcinile acestor instituţii se 
amplifi că şi se diversifi că în tendinţa de a contribui cât mai efi cient la salvarea 
patrimoniului natural al planetei”. În rezolvarea acestor problemele numai 
pe continentul european astăzi activează mai bine de 450 de grădini botanice 
(Anglia – 77, Austria – 13, Belgia – 25, Franţa – 68, Germania – 78, Italia – 54, 
Olanda – 43, Spania – 16, (Sîrbu, 2001), în USSR – 120, unde se adăpostesc 
colecţii de plante vii bine identifi cate, utilizate în scopul cercetării ştiinţifi ce a 
conservării diversităţii plantelor, informării şi educaţiei (Asociaţia Internaţională 
pentru conservarea grădinilor botanice, 1999). Mai amintim a câta oară faptul, 
că plantele sunt de o importanţă fundamentală pentru viaţa noastră zilnică şi că 
utilizarea lor durabilă rămâne crucială pentru viitorul umanităţii.
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