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GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A A.Ş.M.
LA 60 DE ANI DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI 38 – DE LA 

ÎNCEPUTUL CONSTRUCŢIEI CAPITALE ŞI VERZI (1950-2010)
A. Ciubotaru, A. Teleuţa, Maricica Colţun
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M., Chişinău

Abstract. Botanical Garden (Institute), Academy of Sciences of Moldova, founded in the southern part 
of Chisinau on an area of 104 ha has performed the inventory of fl ora; elaborated the basic laws governing 
on conservation and management vegetation of the Republic Moldova; favored the development of different 
researches on plant world; contributed to studying youth education and training, promoted autochthnous 
scientifi c Schools and prepared highly qualifi ed staff. Actually, in the Botanical Garden (Institute) of ASM 
has been stored over 10 000 species, ecotypes and forms of precious plants for national economy and 
about 180 000 of herborized desiccates of wild fl ora; since 1975 works scientifi c specialized council on 
defending doctoral theses in biology, specialization – Botany; BG (I) publishes “Journal of Botany” – serial 
publication, also delectus of autochthonous species names proposed for the exchange of seed with 140-
180 botanical gardens in the world and prepared for editing ”Flora of Bessarabia”; scientifi c library of BG (I) 
numbers over 16 000 scientifi c names.

E cazul să constatăm, la moment, că principala, prima etapă în construcţia 
capitală a Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. a fi nisat. Sunt terminate lucră-
rile de creare a dendrariului, expoziţiilor şi colecţiilor, care pe parcursul anilor 
a atins cifra de 11,2-12 mii specii, varietăţi, ecotipuri, hibrizi şi marcante soiuri 
de plante. Putem spune cu certitudine că anume noul teren şi lucrările grandi-
oase de proiectare (despre care vom vorbi mai jos), pesemne, că au jucat rolul 
primei scântei, care a aprins dorinţa puternică a colectivului, pe atunci mic, de 
a manifesta neimaginabile eforturi de a construi o nouă grădină botanică în ţara 
Moldova. 

S-au scurs repede cei 60 de ani care au trecut în istoria organizării şi ac-
tivităţii ştiinţifi ce a Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. O 
retrospectivă a ultimilor 45 de ani, anul, când Guvernul Republicii Moldova a 
luat hotărârea (IX.1965) de a aloca terenul pentru construcţia ei, ne amintesc de 
nerepetatele schimbări în activitatea ştiinţifi că şi organizatorică a Sectorului de 
Botanică al A.Ş.M. Alocarea noului teren, demararea proiectării şi construcţiei 
capitale, care au parcurs în termene extrem de constrânse, au constituit o nouă 
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etapă în istoria şi dezvoltarea de mai departe a cercetărilor botanice în Moldo-
va. E vorba, în primul rând, de cercetările, în premieră, autohtone în Moldova 
postbelică. Eforturile depuse în acei ani, îndeosebi în primii 15-20 de ani, după 
cum vom vedea mai jos, au depăşit chiar cele mai optimiste aşteptări. 

Amintim că vorbim de perioada anilor ‘60-’80 ai sec. trecut, când Moldova 
izbutiseră a-şi forma un corp administrativ didactic, mai drept spus, nu numai 
în instituţiile universitare, academice, dar şi în agricultură, industria conservă-
rii şi prelucrării producţiei alimentare. 

Aşa a fost să fi e, ca unul din autorii acestui articol (A. Ciubotaru), chiar 
din prima zi a devenirii în fruntea Grădinii Botanice a A.Ş.M. (1964) a ridi-
cat întrebarea noului teren şi a pregătirii tinerilor specialişti în prestigioasele 
centre ştiinţifi ce unionale. Se punea întrebarea concretă şi în obţinerea noului 
teren, care trebuia să corespundă unui şir de cerinţe, în construcţia unei grădini 
botanice contemporane. În baza acestui început s-a pus sarcina de reformare-
redresare a tematicii cercetărilor ştiinţifi ce şi includerea Grădinii Botanice a 
A.Ş.M. în problematica unională şi regională.

Care au fost principalele motive de a pune întrebarea noului teren şi fi ni-
sarea valorifi cării lui, aprovizionării de mai departe a cercetărilor botanice în 
Moldova? Mai întâi trebuie de menţionat că Moldova, în timpul corespunzător, 
rămânea a fi  unica republică unională, unde, de facto, nu funcţiona măcar o sin-
gură grădină botanică, şi aceasta, pe lângă faptul că regiunii apusene, de care 
aparţinea Moldova, i se acorda o atenţie sporită. De altfel, prioritatea primă a 
strategiei agrare a republicii noastre în integrarea administrativ-teritorială, pu-
nea cercetările botanice şi, în primul rând, a resurselor naturale prioritare. La 
nivel republican se cerea inventarierea deplină a fl orei şi descrierea botanică a 
fi tocenozelor, cercetări care au permis aprofundarea descrierii depline a lumii 
vegetale, elaborarea propunerilor de raionare geobotanică, de clasifi care a ti-
purilor de păduri (moment principal în gestionarea silvică), de luncă, de stepă 
etc., aprecierea zonelor luate sub protecţia statului, precum şi alte importante 
realizări. La pragul anilor ‘70 se cerea lărgirea spectrului cercetărilor botanice, 
cum ar fi  cercetările în domeniul morfologiei, anatomiei, citoembriologiei, bi-
otehnologiei, ecologo-fi ziologiei, hibridării şi selecţiei, introducţiei şi aclima-
tizării speciilor alohtone, mobilizării şi conservării resurselor vegetale etc.

Un rol deosebit în hotărârea de a fi  alocat un nou teren l-a jucat situaţia 
negativă a înrăutăţirii factorilor pedohidrologici, momentul critic al terenului, 
precum şi al faptului că primul teren nici pe-aproape nu reprezenta pitorescul 
peisaj geomorfologic al Moldovei. 



11Rev. Bot.,   Vol.II, Nr.2, Chişinău, 2010

I. Care au fost principalele sarcini înaintate în faţa micului colectiv 
de botanişti, atunci, mai bine de 40 de ani în urmă şi care rezultate au fost obţi-
nute? Despre cele mai importante realizări vom încerca să vi le mărturisim. 

Amintim că la momentul obţinerii noului teren de 104 ha în partea de sud 
a or. Chişinău Grădina Botanică (sectorul) care se afl a în partea de est dintre or. 
Chişinău şi suburbia Buiucani era deţinătoare de 74 ha, transversată de râuleţul 
Durleşti, care revenea din lacul Komsomolist, din aşa-zisa Valea Morilor re-
cent construit (1950-1951) mai sus, care l-a despărţit numai printr-un drum, de 
terenul Grădinii Botanice aşezată mai jos. Baza logistică o constituia 5 căsuţe 
fi nlandeze la limita exploatării, un mic lot experimental cu o pepinieră şi ră-
sadniţe primitive, 2 sere semisubterane, care de fi ecare primăvară se umpleau 
cu apă. Colectivul enumera 16 colaboratori, dintre care: cu grad ştiinţifi c – 10 
candiaţi, 1 doctor habilitat, un grup de 15-18 muncitori sezonieri, 2 tractoare cu 
mare uzură şi 2 camioane la comandă din garajul academiei. Principalul echi-
pament îl constituia microscopul electronic (procurat recent unul din primele 
modele de tip sovietic ЭМ, 1953). Deci în VIII, 1964 se punea întrebarea:

1. Selectarea şi obţinerea noului teren în cel mai apropiat timp cu o su-
prafaţă de 80-110 ha în raza oraşului cu majoritatea suprafeţei înclinată spre 
sud, cu acces la magistralele de comunicare şi reţelele inginereşti, cu maxime 
elemente ale peisajului moldav, prin care ar curge un râuleţ, teren neapărat cu 
diferite tipuri de sol şi microclimat variat şi nişe ecologice, în lipsa deplină a 
locuinţelor de trai. Ideea era să găsim un peisaj „pierdut”, dar nespus de pito-
resc, atrăgător de viaţă în perimetrul oraşului Chişinău.

2. Formularea sarcinii de proiectare a viitoarei grădini botanice sau 
versiunea de construcţie capitală şi verde visată şi înşirată, pe puncte, pe hâr-
tie, moment difi cil care ar întruni părerile colectivului, motivaţia sarcinilor de 
dezvoltare a ştiinţei botanice în Moldova, doleanţele pentru crearea condiţiilor 
de a dezvolta ştiinţă fundamentală, aplicativă în Moldova, pentru a crea o bază 
contemporană în educaţia şi perfecţionarea tinerelor generaţii.

3. Selectarea instituţiei de proiectare – moment important. Ne-am oprit 
la LOGIPRONII (Filiala Institutului Unional de Proiectare a Instituţiilor Şti-
inţifi ce din ex-U.R.S.S.), care deja avea sufi cientă practică în domeniu şi spe-
cialişti profesionişti. Această instituţie elabora deja proiecte de construcţie a 
orăşelului academic şi la propunerea preşedintelui A.Ş.M., acad. I. Grosul totul 
s-a hotărât.

4. Elaborarea unui program de perspectivă în domeniul cercetărilor 
botanicii aplicative şi fundamentale, în vederea incadrării tematicii Grădi-
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nii Botanice a A.Ş.M. în asociaţiile ştiinţifi ce cu fi nanţare unională (Asocia-
ţia Grădinilor Botanice – curator pe problema: „Introducerea şi aclimatizarea 
plantelor” – conducător acad. N. V. Ţiţin; Societatea Unională a Botaniştilor 
– curator pe problema: „Bazele ştiinţifi ce ale reproducerii, ocrotirii şi folosirii 
raţionale a lumii vegetale” – cond. acad. A. L.Tahtadjan).

5. Elaborarea proiectului dendrologic al G.B. (I) a A.Ş.M. în confor-
mitate cu planul general de construcţie a Grădinii Botanice; propunerilor de 
proiectare-creare a colecţiilor şi expoziţiilor de erbacee şi lemnoase în teren 
deschis şi protejat, urmărind scopul de a acumula în viitorii 4-5 ani un geno-
fond de specii, varietăţi, ecotipuri, hibrizi şi soiuri remarcabile de plante orna-
mentale în număr de 10-12 mii denumiri.

6. Sarcina de proiectare a Planului general al Grădinii Botanice cu 
prezentarea adnotaţiilor la toate obiectele de construcţie capitală şi verde am-
plasate în prezent la prima etapă şi pe viitor pe teritoriul Grădinii Botanice a 
A.Ş.M. în limita liniilor roşii eliberate de arhitectura municipală. E vorba de 
blocul de laboratoare, biblioteca ştiinţifi că, ierbarul republican, muzeul bota-
nic, complexul biotehnologic, oranjeria de fond, intrarea centrală şi de lucru a 
Grădinii Botanice, sistemul de lacuri decorative, reţeaua de drumuri şi cărări, 
sistemul de irigare cu staţiunea de pompare, sectorul de gospodărie cu sere, pe-
piniere şi răsadniţe, obiectele de mică arhitectură, WC-uri; gherete, microtren 
ş.a. Ţinând cont de cele relatate, s-a propus ca planul general să se numească 
– Planul General al complexului Grădinii Botanice a A.Ş.M.

7. De revăzut structura administrativ-organizatorică şi planifi care a cer-
cetărilor ştiinţifi ce ale Grădinii Botanice - schimbări orientate la problematica 
regională şi unională, cum ar fi  problema: „Интродукция и акклиматизация”, 
care întrunea toate grădinile botanice republicane, formularea unei noi teme 
încadrată direct în mobilizarea speciilor autohtone şi alohtone pentru crearea 
genofondului G.B. (I) a A.Ş.M.

8. Prezentarea planului perspectiv de pregătire a cadrelor în viitorii 
10-15 ani cu acoperirea necesităţii de a demara cercetări în diferite domenii 
ale botanicii, în conformitate cu cerinţele regionale (sistematică, taxonomie, 
geobotanică, ecofi ziologie, citoembriologie, morfologie, anatomie, biotehno-
logie, introducere, selecţie aplicativă, genetică). S-a motivat necesitatea de a 
obţine anual câte 8-12 burse în aspirantură, inclusiv cu pregătirea în centrele 
de prestigiu ale U.R.S.S.; organizarea consiliului specializat pentru atestarea 
cadrelor şi susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat; majorării numărului 
de doctori şi doctori habilitaţi, pregătirea în anii apropiaţi a 40-60 doctori şi 
10-12 doctori habilitaţi.
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9. Organizarea şi editarea serialului „Ботанические исследования” 
şi culegerilor de articole în baza cercetărilor anuale şi cincinale de plan. O deo-
sebită analiză a fost acordată datelor acumulate în prezent şi prognozei fi nisării 
inventarierii totale a fl orei Republicii Moldova; începerii editării monografi ei 
„Flora Basarabiei”, în 6-7 volume, în limba română; îndeplinirii condiţiilor de 
a obţine statutul de instituţie ştiinţifi că, obţinerii unui teren adăugător cu supra-
faţa de 170-200 ha pentru a crea o bază seminologică de arbori şi arbuşti, un 
parc central de recreaţie şi agrement pentru locuitorii oraşului. 

Am adus doar câteva din sarcinile majore care au fost puse în faţa colecti-
vului chiar la început de cale (1965-1975) şi vă propunem să urmărim împreju-
rările şi mersul realizărilor, condiţiile şi eforturile neordinare depuse în primul 
deceniu după obţinerea noului teren. Descrierea celor petrecute este cu atât mai 
însemnată, credem noi, cu cât acum şaizeci de ani în urmă, Grădina Botanică 
(Institut) a A.Ş.M. a venit la Guvernul Republicii Moldova cu iniţiativa de a 
organiza crearea a două grădini botanice didactice şi agrement în oraşele uni-
versitare la nordul (Bălţi) şi sudul republicii (Cahul).

II. Realizarea planurilor trasate şi conştientizarea realităţii 
împrejurărilor, în care a fost pusă sarcina dezvoltării cercetărilor botanice 
în Republica Moldova. Este necesar să amintim că anume în acei ani, în cadrul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei se ducea o crâncenă luptă la repartizarea fi nan-
ţelor predestinate construcţiei capitale. Mai mult ca atât, exista o strictă limită 
a mijloacelor de proiectare, controlate de Comitetul de Stat pentru proiectarea 
obiectelor capitale. Muncipalitatea Chişinău anual selecta în aşa-zisul Titlu al 
obiectelor de construcţie capitală, numai unele obiecte din cele propuse. Din pă-
cate Gărdina Botanică ofi cial niciodată n-a fost inclusă în acel „titlu salvator”. 

Dar să urmărim cum ai parcurs lucrările în realitate.
1. Întrebarea principală de obţinere şi legitimare a noului teren pentru con-

strucţia Grădinii Botanice a fost rezolvată în prima jumătate a anului 1965 adi-
că timp de un an. Amintim că pe teritoriul alocat în 1950 deja în al 4-5 an după 
primele sădiri de arbori şi arbuşti, a pornit o înmlăştinire progresivă, pe lângă 
faptul că teritoriul care în întregime nu corespundea caracterului geomorfolo-
gic al Moldovei, da şi cerinţelor de a construi o grădină botanică contemporană 
cu destinaţie ştiinţifi că, didactică, de iluminare culturală. 

Noul teren practic era lipsit de spaţiu locativ. Experţii Asociaţiei Grădi-
nilor Botanice a U.R.S.S. (memb. coresp., P. Lapin, Moscova; profesorul, re-
numitul dendrolog S. I. Sokolov, Leningrad, acad. N. V. Smolschii, Minsc) au 
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dat o apreciere înaltă noului teren. După anii de construcţie vizitatorii Grădinii 
Botanice au confi rmat deosebitul peisaj, diversitatea geomorfologică şi soluri-
le bogate cu un strat de 70-80 cm de cernoziom.

Sarcina de proiectare a complexului Grădinii Botanice a A.Ş.M. a fost 
elaborată de direcţia G.B.(I) în decembrie 1965 şi tot în acel an a fost anali-
zată şi confi rmată de Prezidiul A.Ş.M. În anii 1969-1970 a fost fi nisată pro-
iectarea obiectelor capitale incluse în prima etapă: blocul de laboratoare cu 
specifi cul biochimic (aer condiţionat, aspiratoare, gaz, azot, aer comprimat, 
mese chimice, microscop electronic, V-puşcă etc.), biblioteca ştiinţifi că, blocul 
biotehnologic, proiectul reţelelor inginereşti (aprovizionarea cu apă, căldură, 
electricitate, canalizare, telefoane), sistemul de irigare subterană, sistemul de 
lacuri decorative ş. a. Spre fi nisare se afl a proiectarea gardului de metal în jurul 
teritoriului (≈ 4 km); în anul 1970 a fost fi nisat proiectul dendrologic.

Pe parcursul a mai bine de 10 ani (1965-1975) sistematic s-a conlucrat 
cu organizaţiile de proiectare din Leningrad (LOGIPRONII) şi Chişinău (A. 
Ciubotaru, director al G.B.(I) (prezentarea diferitor date gen legitimare, arhi-
tectură, construcţie urbanistică, economică, fi nanciară, furnizorul materialelor 
de construcţie şi echipament montat, sortimentul de fonduri şi multe altele).

 În 1971, la sesiunea specială a A.G.B. a fost aprobat planul general al con-
strucţiei Grădinii Botanice, iar în 1972, colectivul Grădinii Botanice a trecut pe 
noul teren, unde cu forţele proprii au fost montate 8 căsuţe (inclusiv 4 cazarme 
militare) de tip fi nlandez. 

Construcţia corpului de laboratoare menţionată mai sus a fost fi nisată, în 
mare măsură, cu ajutorul colectivului în 1978, în ajunul deschiderii Congre-
sului al V-lea al Societăţii Unionale a Botaniştilor (ВБО) în Chişinău, iar ce-
lelalte obiecte: colecţiile dendrologice şi erbacee, lacurile decorative, irigarea, 
gardul metalic şi altele – în 1972-1982. 

Pentru etapa a doua se prevedea construcţia ierbarului republican ca obiect 
separat (în prezent amplasat la primul etaj al corpului de laboratoare), oranjeria 
de fond (în prezent plantele tropicale şi suptropicale se intreţin în sere speciale 
şi în grădina de iarnă), intrarea centrală, muzeul botanic. Menţionăm că pro-
iectarea obiectelor de construcţie a mers odată cu elaborarea documentaţiei de 
fi nanţare, adică totul s-a efectuat paralel. Dar pe an ce trecea devenea tot mai 
greu de a obţine fi nanţarea şi a atrage întreprinzătorii la construcţie. Astfel, 
obiectele clasate în etapa a doua se afl ă în aşteptare.

O deosebită însemnătate în promovarea iniţiativei noastre de a obţine 
un nou teren, deschiderea fi nanţării bugetare şi extrabugetare a lucrărior de 
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construcţie, pregătirea cadrelor, acordarea dreptului de instituţie de cercetare, 
editarea serialului „Cercetări botanice”, deschiderea consiliului ştiinţifi c spe-
cializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat, precum şi alte 
importante obiective în ierarhia ştiinţifi că şi organizatorică la nivel unional a 
avut-o iniţiativa noastră insistenta care a fost susţinută de Academia de Ştiinţe 
a Moldovei.

Aderarea Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. la Asociaţia Grădinilor Bota-
nice Unionale, coordonatori ai problemelor: „Интродукция и акклиматизация 
растений” (acad. N. V. Ţiţin) cu fi nanţare unională şi „Биологические основы 
репродукции охраны и рационального использования растительного 
мира” (acad. A. L. Tahdadjan), a permis încadrarea Grădinii Botanice în pro-
gramele de expediţii, colaborare internaţională şi pregătire a cadrelor. Grădina 
Botanică a A.Ş.M. s-a inclus activ şi în Asociaţia regională a grădinilor bota-
nice din Ucraina şi Moldova. Prin urmare, datorită integrării active a Grădinii 
Botanice a A.Ş.M. în tematica unională, au fost realizate un şir de programe cu 
grădinile botanice la nivel unional, interrepublican şi internaţional. A fost orga-
nizat schimbul (obţinerea) de material seminologic al speciilor alohtone cu cca 
180 grădini botanice din alte ţări, participarea cu referate la forurile internaţio-
nale ş. a. Un deosebit rol în pregătirea cadrelor, precum şi în alocarea pe gratis 
a diverselor specii de arbori şi arbuşti, plante tropicale şi subtropicale, l-au ju-
cat centrele ştiinţifi ce din URSS Kiev, Ialta, Umani, Moscova, Batumi, Minsc, 
Caunas, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi altele4 din ţară şi de peste hotare. 

Aşadar, deja la sfârşitul anului 1965 tematica de cercetări ştiinţifi ce a Gră-
dinii Botanice a A.Ş.M. a fost inclusă în cele două probleme unionale. A fost 
formulată şi acceptată o nouă temă: „Bazele ştiinţifi ce ale introducerii şi acli-
matizării noilor specii din fl ora spontană autohtonă şi alohtonă în crearea co-
lecţiilor şi expoziţiilor pe teritoriul Grădinii Botanice”.

Pe parcursul anilor, în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. au fost 
fondate şi au activat cunoscute şcoli ştiinţifi ce în diverse despărţituri ale bota-
nicii. Să urmărim pe scurt cele mai însemnate realizări şi pe cei care au promo-
vat noile idei, ipoteze, teorii, totodată, educând o pleiadă de tineri cercetători, 
care au activat şi continuă cercetările ştiinţifi ce în G.B.(I) a A.Ş.M. şi în alte 
instituţii din ţară şi de peste hotare.

Şcoala ştiinţifi că de fl oră şi geobotanică, fondată de membru corespondent 
al A.Ş.M. T. Geideman (1903-1995). Din 1946 a activat ca cercetător ştiinţifi c 
al Sectorului de Botanică a Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifi ce a A.Ş. a 
U.R.S.S., director al Grădinii Botanice a A.Ş.M. (1950-1964), şef de laborator 
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fl oră şi geobotanică a G.B. (I) (1964-1980). Cercetările efectuate de T. Ghei-
deman au fost axate pe trei domenii ştiinţifi ce: fl oristică, geobotanică şi silvi-
cultură. A contribuit substanţial la organizarea şi perfectarea ierbarului Grădinii 
Botanice. Folosind metoda corologică, a alcătuit hărţile geobotanice şi a descris 
răspândirea speciilor de plante din fl ora spontană a Moldovei, precum sunt: plan-
tele de stepă (1958), de pădure (1976), ruderale (1954, 1962), plante din locurile 
cu alunecări de teren, revene şi soluri erodate (1954), de pe toltre (1980) etc. A 
analizat şi prelucrat, în colaborare, unele genuri şi familii de plante vasculare: 
fam. Amaryllidaceae (1973), ferigile (1975), fam. Brassicaceae (1984), speciile 
de mesteacăn (1972). A argumentat necesitatea organizării rezervaţiei „Codrii” şi 
a multor suprafeţe de plante valoroase, inclusiv a plantelor rare din Moldova. A 
elaborat clasifi carea fi tocenozelor forestiere din Moldova; a descris 104 asociaţii 
forestiere şi 19 tipuri de păduri din Moldova, cercetări care au pus baza aprofun-
dării cercetărilor ecofl oristice şi tipologice. În baza cercetării învelişului vegetal 
a fost propusă harta vegetaţiei contemporane restituită; propusă noua schemă de 
raionare geobotanică în Moldova, a fost formulat conceptul, precum că structura 
fi tocenotică prezintă expresia intercalării dintre plante şi mediu, iar clasifi carea 
fi tocenotică propusă de botaniştii moldoveni a permis crearea hărţilor silvoti-
pologice folosite la cartarea silvică în partea centrală a Moldovei. Cercetările 
fl oristice au fost puse la baza hotărârilor de creare (organizare) a rezervaţiilor 
ştiinţifi ce naturale luate sub ocrotirea de stat. A întocmit: harta vegetaţiei Moldo-
vei (1972) şi regionarea geobotanică a Moldovei (1964, 1966, 1972, 1979). Au 
fost iniţiate cercetări staţionare în principalele tipuri de păduri şi productivitatea 
biologică a principalelor tipuri de păduri din Moldova în cadrul programului 
biologic internaţional „Omul şi Biosfera”.

Membru corespondent T. Gheideman a publicat peste 120 de lucrări ştiinţi-
fi ce, inclusiv 10 monografi i: ”Определитель высших растений Молдавской 
ССР” (1954, 1975, 1986); ”Полезные и дикорастущие растения Молдавии” 
(1962, în colab.); ”Буковая дубрава Молдавской ССР” (1969); ”Редкие виды 
флоры Молдавии” (1976, în colab.); ”Охрана важнейших ботанических 
объектов Украины, Белоруссии, Молдавии” (1980, în colab.). A fost redac-
tor responsabil şi coautor al monografi ei „Растительный мир Молдавии” 
(1986-1989, în 5 vol.). Sub conducerea T. Gheideman au fost susţinute 10 teze 
de doctor în ştiinţe biologice; a fost preşedinte al Societăţii Botaniştilor din 
Moldova. Printre colaboratorii şcolii ştiinţifi ce a T. Gheideman: dr. L. Nico-
laeva, dr. K. Vitko, dr. hab. Gh. Postolache, dr. Ş. Lazu, dr. V. Chirtoacă, R. 
Cernîh, dr. M. Kosmodamianskaia.
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Şcoala ştiinţifi că în domeniul hibridării distante, fondator acad. V. Rîbin 
(1893-1979), cunoscut cercetător în domeniul pomiculturii, cariologiei şi ge-
neticii aplicative; până în 1941 a activat în Institutul Unional de Fitotehnie
N. Vavilov; în 1956 este angajat în Grădina Botanică a Filialei A.Ş. a U.R.S.S., 
ca cercetător ştiinţifi c superior, unde în acelaşi an fondează laboratorul de hi-
bridare distantă, pe care îl conduce până în 1968. Să ne oprim pe scurt la unele 
cercetări şi realizări, care l-au lansat printre marcantele personalităţi în ţară şi 
peste hotare. 

În primii ani de cercetare (Institutul Unional de Botanică Aplicată şi a Cultu-
rilor Noi) a cercetat cariologia la colecţia de cartofi  (Solanum) adusă din America 
Centrală, determinând pentru prima dată numărul de cromozomi la una din spe-
cii (Solanum ribini Jusz. et Buc.) speciile de măr (Malus). O deosebită atenţie a 
atras poliploidiei experimentate, obţinând forme autotriploide cu ajutorul colchi-
cinei, prin care a obţinut amfi diploizi la hibrizii interspecifi ci pe modelul hibrizi-
lor de tutun. În urma unui şir de cercetări a izbutit să resintezeze prunul domestic 
(Prunus domestica L., 2n=48) prin hibridarea corcoduşului (Prunus cerasifera 
Ehrh., 2n=16) cu porumbarul (Prunus spinosa L., 2n=32), care i-a adus renume 
peste hotare. Ultimile cercetări experimentale au confi rmat ipoteza despre pro-
venienţa hibridogenă a prunului domestic lansată de savanţii englezi N. Crane şi 
W. Lawrence. Hibridul triplu (porumbar x prun usurian x prun domestic) roditor, 
rezistent la ger, cu setul întreg de cromozomi de la prunul usurian. Aceste rezul-
tate au constituit o nouă metodă pentru selecţia prunului la ger.

Acad. V. Rîbin este autor a peste 60 de lucrări ştiinţifi ce, printre care: 
„Опыт синтеза культурной сливы из родственных ей диких видов” 
(1935); „Применение цитологического метода при селекционной работе с 
плодовыми” (1962); „Способ вегетативного размножения грецкого ореха” 
(1962); „Цитологический метод в селекции плодовых” (1967) ş. a.

Marele devotament faţă de ştiinţă, care l-a purtat în cele mai grele momente de 
prigonire şi represie pe vremea totalitarismului sovietic, destinul l-a adus pe prof. 
V. Rîbin pe meleagurile Moldovei, unde a izbutit să realizeze un şir de cercetări 
fundamentale, să lase urme adânci în istoriografi a Grădinii Botanice, să creeze o 
şcoală ştiinţifi că, o generaţie nouă, entuziasmaţi de el în ştiinţă (dr. hab. I. Rudenco, 
dr. hab. I. Comanici, dr. L. Nicolaeva, A. Hripunov, dr. G. Duducal). 

Amintim că în laboratorul de hibridare distantă cercetările hibridologice 
au fost prelungite la culturile pomicole (prun, măr, gutui, abricos, cireş, corn), 
nuc, pecan (I. Comanici) şi la viţa de vie (S. Topală).

Şcoala ştiinţifi că de anatomie a plantelor, creată de acad. B. Matienco 
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(1929-2004), pioner în cercetările anatomice cu aplicarea microscopiei elec-
tronice (1964-1970). Interesele lui la prima etapă au fost anatomia comparativă 
a fructelor de Cucurbitaceae – dovleacul, specii, care după mărimea şi forma 
fructelor se deosebesc mult. Încă în anii de doctorantură în Institutul de Bota-
nică Unional (Sanct Petersburg), unde activa cea mai puternică şcoală de ana-
tomie a plantelor (conducător, renumitul profesor G. Alexandrov), a fost atras 
de ideile evolutive în carpologie care, cu succes, se efectuau de prof. Caden 
(Moscova); a elaborat cercetări în domeniul porilor celulari la vasele traheide, 
precum şi ultrastructura plastidelor, îndeosebi, a cromoplastidelor purtătoare 
de pigmenţii – caroten ş. a. A propus şi motivat schimbarea denumirii plastide-
lor cu caroten (cromoplastide) în carotinoplastide.

Acad. B. Matienco a propus metoda de păstrare a harbuzului în, aşa-numi-
tul, biomediu (seminţe de cereale, furajere); a cercetat anatomia comparativă a 
fructelor la diferite plante legumicole (dovleac, tomate ş.a.) şi pomicole (măr, 
păr ş.a.); a înaintat ipoteza paralelismului corelativ prin care explica legătura 
ierarhică dintre formă şi dimensiuni în structura anatomică.

În ultimii ani, laboratorul de anatomie a desfăşurat cercetări biotehnolo-
gice asupra ultrastructurii ţesuturilor anatomice la obiectele crescute in vitro. 
Ca rezultat, acad. B. Matienco a lansat ipoteza privind dezvoltarea paralelă a 
ultrastructurii organelare şi suborganelare la trafi cul intercelular a metaboli-
ţilor secundari din carpucalusari fructiferi. Esenţa şi interpretarea noţiunilor 
teoretice şi experimentale sunt refl ectate în 700 publicaţii (articole, sinteze), 
inclusiv 23 monografi i: „Clasifi carea morfologică a variaţiunilor rădăcinii, tul-
pinii şi frunzei” (1962); „Ultrastructura plantelor” (1965); „Сравнительная 
анатомия и ультраструктура плодов тыквенных” (1969); „Ультраструктура 
каротиноидопластов (хромопластов)” (1972, în colab.); „Структурная 
основа роста крупных плодов” (1978, în colab.); „Принципы структурных 
преобразований растений” (1988, în colab.); „Carpoculture in vitro. Non-
morphogenetic patway” (2004, în colab.).

Acad. B. Matienco a fost conducătorul ştiinţifi c şi îndrumătorul a 4 doctori 
habilitaţi şi 11 doctori în ştiinţe. A prezentat rezultatele ştiinţifi ce la diverse 
congrese, conferinţe şi simpozioane: Seattle, Toronto, Singapore, Ierusalim, 
Kyoto, Sanct Petersburg, Moscova, Bucureşti etc.

Şcoala ştiinţifi că a acad. B. Matienco a pregătit o pleiadă de specialişti-
anatomi (dr. hab. E. Zagornean, dr. hab. V. Codrean, dr. Pulbere, dr. G. Rotaru, 
dr. V. Ciuhrii, dr. V. Bujoreanu, dr. L. Kolesnikov, dr. Calalb ş.a.).

Şcoala ştiinţifi că de citologie şi embriologie vegetală fondată de acad. A. 
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Ciubotaru (a. n. 1932) (discipol al acad. A. Kovarskii). În cadrul Academiei de 
Ştiinţe activează din 1956; a făcut doctorantura în A.Ş.M. (1956-1959), având 
stagiuni îndelungate în laboratoarele de profi l în Institutul de Botanică (Kiev) 
(cond. acad. I. S. Modilevschii), Grădina Botanică Centrală, Rusia (cond. V. A. 
Poddubnaia-Arnoldi, Moscova), Institutul Unional de Botanică (Leningrad), 
stagiere în Institutul de Genetică din Lund (cond., renumitul profesor, gene-
tician, citolog Arne Müntzing, Suedia, 1967-1968). Activează în Academia 
de Ştiinţe a Moldovei: cercetător ştiinţifi c inferior, superior (1959-1964); se-
cretar ştiinţifi c al Prezidiului A.Ş.M. (1964), director, şef al laboratorului de 
citoembriologie al Grădinii Botanice (1964-1987), director, şef al secţiei de 
citogenetică şi embriologie a Grădinii Botanice de Stat Nikita, Ialta (Crimeea, 
1988-1995), director (1996-2006), şef al laboratorului de embriologie şi bio-
tehnologie al Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M., doctor habilitat în biologie 
(1970), prof. universitar (1973), membru corespondent (1976) şi membru titu-
lar (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Acad. A. Ciubotaru a efectuat ample cercetări cariologice şi citoembrio-
logice la speciile de cultură şi spontane a gen.: Triticum L., Zea L., Avena L., 
Hordeum L., Secale L., Panicum L. etc., cu aplicrea microscopiei fotonice 
şi electronice. Cercetările embriologice cu aplicarea microscopiei electroni-
ce au fost printre primele în ex-URSS şi străinătate. Rezultatele investigaţi-
ilor privind structura cromomerică a cromozomilor pachiteni la gametofi tul 
feminin şi masculin a permis să construiască harta citologică la Z. mays L. 
var. saccharata (Sturt.). Este autor al unor cercetări fundamentale în domeniul 
botanicii structurale şi biotehnologiei. A efectuat ample cercetări în domeniul 
embriologiei comparative şi experimentale a diferitor ssp. de porumb, a for-
mulat conceptul Statutal morfo-funcţional al gametogenezei. A lansat (1969-
1972) şi fundamentat teoria homeostatică a dublei fecundări (1990, 2008); 
autor al concepţiilor privind organelogeneza (1972), neoplasmogeneza zigo-
tului (1984), tapetogeneza (1993), evoluţia şi strategia reproducerii sexuate 
în lumea vegetală (1994, 2002) etc. A publicat peste 700 de lucrări ştiinţifi -
ce în ţară şi peste hotare, dintre care 24 monografi i: „Цитокариологические 
исследования хлебных злаков” (în colab. 1970); „Эмбриология кукурузы” 
(1972); „Рожь (кариология, эмбриология, цитогенетика)” (1976, în colab.); 
„Кариология однодольных Молдавии” (1977, în colab.); „Эмбриология 
зерновых, бобовых и овоще-бахчевых возделываемых растений” (vol. I, 
1977, în colab.); „Эмбриология плодовых, технических и стимулирующих 
возделываемых растений” (vol. II, 1988, în colab.); „Эмбриология цветовых 
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растений. Терминология и концепции” (vol. I, 1994, în colab.); „Pachitena. 
(Harta citologică a porumbului Zea mays L.)”, în română şi rusă (2005-2006); 
„Cariologia genului (Zea mays L.) (Diversitatea morfologică a cariotipului 
la porumb)”, în română şi rusă (2005-2006). Este redactor principal al seriei 
„Растительный мир Молдавии” (ediţie în 5 volume, 1986-1989) şi redactor-
şef al ediţiei seriale „Revista Botanică”. Este conducător şi îndrumător a peste 
40 teze de doctor şi 12 teze de doctor habilitat. Este organizator şi preşedinte al 
consiliilor ştiinţifi ce specializate (Chişinău, 1975-1987, 1996 - până în prezent; 
Ialta, 1990-1995); a contribuit la pregătirea şi atestarea cadrelor în domeniul 
botanicii, unde au fost susţinute peste 200 teze de doctor şi 50 teze de doctor 
habilitat, este autor a 12 invenţii. 

Acad. A. Ciubotaru a participat cu rapoarte şi comunicări ştiinţifi ce la pes-
te 50 de congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale (Rusia, 
Ucraina (republicane şi unionale), S.U.A., Anglia, Franţa, India, Italia, Olanda, 
Polonia, Austria, Luxemburg, Cehoslovacia, Japonia, România). A. Ciubotaru 
este fondatorul şi constructorul activ al Grădinii Botanice – obiect arhitectural 
peisager (1964 – până în prezent).

Şcoala ştiinţifi că a acad. A. Ciubotaru a contribuit la pregătirea şi speci-
alizarea unei pleiade de profesionişti în domeniul botanicii structurale şi bio-
tehnologiei, care în prezent activează în grădini botanice şi diferite instituţii de 
profi l din ţară şi peste hotare (dr. hab. V. Celac, dr. hab. A. Moşcovici (Israel), 
dr. hab. L. Toderaş, dr. hab.V. Grati, dr. hab. Cian-Din-Long (Hanoi), E. Kur-
banov (Bacu), A. Aşurmetov (Taşkent), dr. P. Botnarenco, dr. A. Surugiu, dr. N. 
Ciorchină, dr. E. Şaffert (Germania), dr. O. Lagutova (Ialta, Crimeea) ş.a.

Şcoala ştiinţifi că de paleobotanică fondată de acad. A. Negru (a. n. 1937). 
În cadrul Grădinii Botanice a A.Ş.M. activează ca cercetător ştiinţifi c inferior 
(1969-1974), cercetător ştiinţifi c superior (1974-1976), şef de laborator (1976-
1981), director adjunct pentru ştiinţă (1981-1987), director al Institutului de 
Botanică a A.Ş.M. (1988-1996), profesor universitar la catedra de ecologie 
şi ştiinţe ale solului a Universităţii de Stat din Moldova (1996-2003), şef al 
catedrei de silvicultură şi grădini publice a Universităţii Agrare din Moldova 
(2003-2006), din 2006 - până în prezent, şef de laborator fl oră spontană al Gră-
dinii Botanice (Institut) a A.Ş.M.

Acad. A. Negru este fondatorul şcolii de paleobotanică din Moldova. A des-
coperit peste 120 taxoni fosili noi pentru ştiinţă, evidenţiind etapele şi fazele 
evolutive ale regnului vegetal pe parcursul ultimilor 13 mln. ani; a elaborat con-
cepţia „Cronofl ora-Cleome” şi a argumentat-o ştiinţifi c ca geotip fl oristic nou în 
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evoluţia lumii vegetale a Europei; a elucidat documentar procesul de fl orogeneză 
a fl orei şi vegetaţiei actuale europene. A contribuit la organizarea cercetărilor 
ce ţin de domeniul conservării biodiversităţii forestiere de elaborare şi imple-
mentare a Strategiei Dezvoltării Durabile a Fondului Forestier Naţional. Acad. 
A. Negru a efectuat ample cercetări paleobotanice pe teritoriul R. Moldova şi a 
obţinut un material paleobotanic unical (rămăşiţe de fructe, seminţe, megaspore) 
evidenţiate în straturile meocite în nord-vestul Mării Negre. A determinat 163 
specii de ferigi, gimnosperme şi angiosperme, printre care mai bine de 100 specii 
pentru prima dată descoperite în regiunea de cercetare, iar 49 - noi pentru ştiinţă. 
În baza particularităţilor bioecologice ale elementelor fl orei a fost formulată ca-
racteristica parametrilor de bază a climaticii epocii meotice.

În prezent laboratorul condus de acad. A. Negru fi nisează cercetările şi 
descrierea „Florei Basarabiei”, monografi e în 6 volume. Au fost pregătiţi şi 
activează discipolii paleobotanicii şi fl oriştii sistematici: dr. hab. A. Ştefîrţă, dr. 
Ş. Manic, dr. V. Cantemir, dr. T. Izverscaia, dr. V. Ghendov ş.a.

6. Şcoala ştiinţifi că de algologie fondată de membrul corespondent V. Şa-
laru (a. n. 1934), algolog, hidrobiolog, biotehnolog algal, protecţia şi utiliza-
rea raţională a resurselor vegetale. În prezent activează în cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova. După absolvirea U.S.M. exercită funcţia de cercetător 
ştiinţifi c inferior (1958-1963), cercetător ştiinţifi c superior (1963-1967) al la-
boratorului de hidrobiologie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M. În 1967 este 
transferat la Grădina Botanică a A.Ş.M., unde organizează laboratorul de plan-
te inferioare. Din 1972 deţine funcţia de şef al catedrei de botanică (în prezent 
catedra de biologie, botanică şi silvicultură) a U.S.M. Pe parcursul anilor a 
efectuat ample cercetări de inventariere privind biologia dezvoltării algelor din 
râurile şi bazinele acvatice ale Moldovei.

Membru corespondent Vasile Şalaru a studiat algofl ora bazinelor acvatice 
din Moldova cu o deosebită atenţie asupra fi toplanctonului. A elaborat metode 
de combatere a algelor cianofi te în bazinele piscicole şi în bazinele refrige-
rente şi propune metode de stimulare a dezvoltării speciilor de alge, în scopul 
sporirii productivităţii biologice a bazinelor. Este autor a metodei originale de 
aplicare a unor specii de alge în procesul de epurare biologică a apelor poluate. 
A selectat şi propus metode de cultivare industrială a tulpinelor de spirulină, 
Dunaliella, Chematococcus, Synechocys, Hydrodictyon etc. şi de utilizare a 
biomasei obţinute în farmaceutică, medicina tradiţională, zootehnie, fi totehnie. 
A stabilit că în bazinele de acumulare construite pe râurile mari (Dubăsari, No-
vo-Dnestrovsc, Costeşti-Stânca) procesul de colonizare a comunităţilor de alge 
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parcurge în trei etape care se desfăşoară în primii 5-6 ani. Au fost studiate spe-
ciile de alge din râurile Nistru şi Prut, stabilind şi evidenţiind în râul Nistru 425 
specii de alge, unde predomină diatomeele - 180, clorofi tele - 160, cianofi tele 
- 36, engleninele - 30. În râul Prut au fost evidenţiate 314 specii de alge, dintre 
care diatomee - 124, clorococofi cee -188, englenine - 39 şi cianofi te - 31.

Este autor a peste 20 brevete de invenţii, a pregătit 30 doctori şi doctori 
habilitaţi, a participat la congrese, simpozioane naţionale şi internaţionale (Ro-
mânia, Rusia, Ucraina, Germania, Bulgaria, Grecia, Italia, Republica Africa 
de Sud etc.), precum şi la expoziţiile internaţionale de invenţie (Geneva, Iaşi, 
Bucureşti, Moscova, S.U.A. etc.), unde a fost menţionat cu medalii de aur, 
argint şi bronz. Este membru al colegiului de redacţie al revistei internaţionale 
„Algologia” care se editează în rusă şi engleză.

Printre elevii de echipă – acad. V. Rudic, dr. hab. Victor Şalaru, dr. hab. P. 
Obuh, dr. hab. A. Ergaşev, dr. I. Vasileva.

Merită să menţionăm că şcolile ştiinţifi ce care au apărut în cadrul Grădi-
nii Botanice în anii ‘65-’75 şi au fost promovate cu ajutorul direct şi indirect 
al Centrelor ştiinţifi ce Unionale au contribuit la sporirea pregătirii cadrelor, 
cercetărilor ştiinţifi ce în diferite domenii, recunoaşterii Grădinii Botanice a 
A.Ş.M. ca instituţie ştiinţifi că de talie unională.

Un deosebit succes al colectivului de botanişti a fost demararea construc-
ţiei Grădinii Botanice pe terenul actual ca obiect ştiinţifi c de arhitectură peisa-
geră şi, totodată, ca centru de educaţie ecologică şi iluminare culturală. Putem 
spune că primii 10-15 ani, după obţinerea terenului nou, au constituit, credem 
noi, prima şi cea mai fructuoasă perioadă în istoria Grădinii Botanice a A.Ş.M. 
Acestei perioade îi revine dezvoltarea cercetărilor în domeniul sistematicii şi 
fl oristicii, plantelor inferioare şi superioare (algologia, biologia, micologia-
ciupercilor superioare), botanicii structurale cu aplicarea microscopiei electro-
nice (anatomie, cariologie, embriologie, citogenetică), ecofi ziologiei plantelor, 
paleobotanicii şi etnobotanicii, hibridării plantelor pomicole, nucifere, viţei de 
vie, decorative, introducerii şi aclimatizării cu aplicarea metodelor de selecţie, 
hibridare, poliploidie, mutageneză, biotehnologie.

În perioada despre care vorbim Grădina Botanică dispunea de o diversi-
tate de specii, ecotipuri, hibrizi şi soiuri, care enumerau cca 12 mii de taxoni; 
Grădina Botanică a obţinut statutul de instituţie ştiinţifi că, dreptul de a orga-
niza consiliul ştiinţifi c specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doc-
tor habilitat în biologie, specialitatea botanica, dreptul de editare a serialului 
„Ботанические исследования” (în prezent „Revista Botanică”), a fost luată 
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hotărârea R.I.S.O. (organul unional suprem pentru editare) privind editarea 
„Florei Basarabiei” ş. a. Acelor ani le-a revenit perioada activă de colaborare 
cu instituţiile unionale şi celor de profi l internaţionale, prin participarea la di-
ferite congrese, simpozioane, pregătire şi perfecţionare a cadrelor ş. a.

III. Sarcini şi perspective
Printre problemele ce stau în faţa Grădinii Botanice (Institut) a A.Ş.M. şi 

care determină dezvoltarea ei de mai departe sunt: 
(a) Construcţia oranjeriei de fond, prin urmare, majorarea genofondului de 

plante tropicale şi subtropicale; intrării centrale şi amenajarea grădinii de tran-
dafi ri (rozariu), construcţia havuzului în centrul rozariului; construcţia poduri-
lor decorative în zona lacurilor, reparaţia capitală a reţelei de drumuri asfaltate 
şi drumurilor de ţară;

(b) Editarea „Florei Basarabiei” – monografi e în 6 volume;
(c) Încadrarea Grădinii Botanice în proiectarea şi construcţia grădinilor 

botanice (didactice) în Bălţi şi Cahul;
(d) Încadrarea Grădinii Boatnice (Institut) a A.Ş.M. în menţinerea şi dez-

volatrea fi lialei Grădinii Botanice – parcul dendrologic Ţaul.
Cât priveşte pregătirea cadrelor de înaltă califi care (dr., dr. hab.). E vorba de 

perspectiva apropiată pentru efectuarea lucrărilor de creare a grădinilor botanice 
sus-menţionate (Bălţi, Cahul), precum şi a demarării posibile de cercetare şi dez-
voltare a colecţiilor dendrologice, şi nu numai, la fi liala Ţaul cui îi va reveni efec-
tuarea lucrărilor de amenajare urbanistică în raioanele de nord ale Moldovei.

IV. Concluzii.
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M., ca deţinătoare a unui genofond ge-

netic de o mare valoare, ca centru de cercetare a lumii vegetale, de iluminare 
culturală şi educaţie ecologică, ca centru de conservare a fi todiversităţii prin 
stocarea speciilor vii in situ şi ex situ, prelungeşte a resimţi depresia economică 
cu consecinţe, în primul rând, asupra dezvoltării ei materiale de mai departe.

Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M. trebuie să intreprindă eforturi ca să 
înceapă construcţia oranjeriei de fond, a intrării centrale a G.B.(I), să gestione-
ze demararea construcţiei noilor grădini botanice în or. Bălţi şi Cahul.
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