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ABSTRACT: The report includes significant moments from the history of 
creation of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences 
of Moldova (1972–1986) and the achievements of its first staff, the 
idea of constructing the BG (I) on a new territory, the development 
of applied and theoretical botany, the training of researchers, the crea‑
tion of scientific schools, the preparation and publication of the „Flora 
of Bessarabia” and of a series of monographs, the publication of the 
periodical of „Journal of Botany”, the organization of the Specialized 
Scientific Council for the defence of doctoral (Ph.D.) and habilitation 
(Dr. habil.) theses, the organization of different local and international 
congresses on botany, the development of scientific collaboration and 
joint research with Botanical Gardens from other countries. The com‑
pletion of the second stage of the construction of BG (I) of ASM, which 
is a priority issue, remains topical.

Ziua de 27 septembrie 1965 va rămâne pururi în istoriografia Grădinii 
Botanice (Institut) AȘM, zi marcată de Decizia nr. 919 a Guvernului 
Republicii Moldova, prin care au fost alocate 104 hectare de teren în par‑
tea de sud‑vest a capitalei Chişinău pentru construcția Grădinii Botanice. 
Pare ceva metaforic readucerea în istoricul Grădinii Botanice a cuvintelor 
din Sfânta Biblie: „La început a fost cuvântul”. Cam așa s‑a întâmplat şi în 
cazul nostru: vrem pământ, vrem un nou teren pentru a construi de novo o 
Grădină Botanică. Cererea noastră (din 24.VIII.1965) a fost auzită și „roata 
dezvoltării botanicii” în Moldova s‑a mișcat.

1 Academician, director onorific al Institutului Botanic al Academiei de Științe a 
Moldovei.
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Obținerea noului teren a fost momentul crucial după care au urmat 
multe schimbări, planuri și acțiuni consemnate în termeni și indici eco‑
nomico‑financiari. O retrospectivă asupra celor realizate ne infatiseaza un 
nemaipomenit maraton. 

Momentul inițial a fost alegerea terenului pentru construcția Grădinii 
Botanice aprobată prin Dispoziția menționată a Guvernului Republicii 
Moldova acum 50 de ani în urmă. Cerințele formulate de colectivul Grădinii 
Botanice prevedeau obținerea unei suprafețe unitare de 80–140 ha. pe raza 
administrativ orășenească. Terenul trebuia să aibă coline cu pante spre 
diferite puncte cardinale, soluri şi substraturi litologice variate, prezența 
apei curgătoare şi să fie prezentă, inclusiv, o luncă. Solurile trebuiau să 
aibă proprietăți deosebite, favorabile dezvoltării speciilor autohtone și (în 
deosebi) alohtone. Se cerea un teren nou, lipsit de construcții administra‑
tive și locuințe, cu căi de acces şi legat de arterele de transport orășeneșc. 
De preferat era un teren în zona urbană și totodată să fie asemănător cu 
nepreţuitul landșaft caracteristic Moldovei.

Foto. 1 – Directorul A. Ciubotaru asupra Planului general 
de construcție a Grădinii Botanice (1964).

Cine a făcut cunoștință cu actualul teren al Grădinii Botanice găsește 
răspunsul în ce măsură s‑a izbutit să fie întrunite cerinţele noastre.

Al doilea moment expus de noi a fost conceptul de construcție 
al Grădinii Botanice, formulat în Sarcina de proiectare, completată cu 
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condițiile Departamentului de Arhitectură Urbanistică a Municipiului 
Chișinău. Materialele menționate au fost parte componentă a Contractului 
de proiectare a Complexului Grădinii Botanice. Proiectantul general a fost 
Filiala GPRONII din Leningrad (1966–1971). Planul general de construcție 
al Grădinii Botanice, elaborat în 1971, a fost analizat și acceptat în Sesiunea 
Unională a Grădinilor Botanice (Chișinău, septembrie 1971), președinte 
fiind academicianul N. Țițin.

Lucrările de construcție a Grădinii Botanice au fost demarate în pri‑
măvara anului 1972. Amintim că proiectarea colecțiilor și expozițiilor de 
plante erbacee în teren deschis și în spaţii protejate a fost efectuată de către 
colectivul Grădinii Botanice a Academiei de Știinte a Republicii Moldova.

Foto.  2 – Terenul viitoarei Grădinii Botanice în 
așteptarea plantelor. Primul arbore (tei) este sădit de 
primul președinte al Academiei de Știinte a Moldovei, 
academician Ioachim Grosu împreună cu directorul 
Grădinii Botanice, dr. A. Ciubotaru (1972)

Conform planificării împărţirii terenului Grădinii Botanice se preve‑
deau urmatoarele. 
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În zona I să fie amplasate obiectivele cu destinație expozițională, cum 
ar fi: dendrariu, Flora Moldovei, expozițiile de plante ornamentale, roza‑
riu (grădina de trandafiri), lianariu (grădina plantelor liane), grădina cu 
creștere dirijată, rocariu – grădina japoneză, siringariu (grădina de liliac), 
alpinariu (grădina plantelor alpine). În partea centrală, puţin mai în spate, 
pe traseul unui râuleț, se prevedea amplasarea unui sistem de lacuri deco‑
rative cu floră acvatică, sectorul de floră est‑asiatică. Intrarea centrală, cu 
amenajarea expozițională principală (pentru plante tropicale și subtropi‑
cale) a fost prevăzută în partea de SW, iar Blocul principal cu laboratoarele 
de cercetare şi obiectivele administrativ‑gospodărești în partea de SE.

Zona a II – a, situată în partea de sud‑vest a terenului mărginit de 
magistrala Chișinău–Aeroport, includea suprafețe de teren pentru colecții 
cu destinație experimentală și, totodată şi un teren destinat pentru diferite 
grupe importante de plante și cercetări științifice; aceasta zonă putea fi 
vizitată numai de colaboratorii Grădinii Botanice și de grupe organizate 
de specialişti. Tot aici se prevedea construcția serelor pentru producerea 
materialului săditor, a unei „case de vegetatie”, a răsadnițelor, a pepinierii 
dendrologice, a stațiunii de pompare a apei ș.a. În total, în această zonă au 
fost planificate și construite 12 obiective cum ar fi: depozite pentru păstra‑
rea materialului semincer, uscătoare de plante, garajul, cazangeria, stația 
de transformatoare electrice ș.a. 

Foto. 3 – Asezarea primei grile a gardului metalic al Grădinii Botanice. De la 
stânga la dreapta: dr. hab. A. Ciubotaru‑directorul Grădinii Botanice, acad. Artem 

Lazarev‑membrul Prezidiului Academiei de Știinte a Moldovei, acad. Ioachim 
Grosu ‑președintele Academiei de Știinte a Moldovei, acad. Timofei Ursu (1975).
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Prima etapă mai prevedea construcția împrejmuirii cu gard metalic, a 
sistemului de irigare subterană pe toată suprafața Grădinii, construcția blo‑
cului administrativ (cu o sală pentru festivităţi, cu spaţiu pentru Ierbarul 
republican, cu o sală de mese), a rețelelor inginerești, construcția drumu‑
rilor asfaltate și a potecilor rustice. 

Etapa a doua prevedea construcția intrării centrale, a oranjeriei prin‑
cipale (expoziția plantelor tropicale și subtropicale), terminarea bibliotecii 
științifice, a Ierbarului republican, a Muzeului Botanic, a sălii de conferințe, 
a podurilor decorative din zona lacurilor ș.a.

La începutul anului 1988, majoritatea sarcinilor trasate prin Planul 
General (de fapt o prima etapă) au fost finisate, construcția obiecti‑
velor fiind finanțată de la buget, din surse locale (RM) și gospodărești. 
Din ultimele au fost construite și următoarele obiecte: gardul metalic de 
împrejmuire cu o lungime de 3,4 km, complexul de sere pentru plantele 
tropicale și subtropicale, blocul biotehnologic, lacurile decorative, irigarea 
subterană ș.a.

Din realizările primilor 22 ani de construcție și activitate științifică

De nenumarate ori m‑am convins că această amenajare a Grădinii 
Botanice pe noul plasament a deschis calea spre dezvoltarea științei bota‑
nice în Moldova. Această idee cutezătoare a dat naștere unor mari așteptări. 
Așadar, să ne amintim ce s‑a realizat în primii 22 ani:

1) au fost finalizate lucrările principale în amenajarea spaţiilor verzi și 
a construcţiilor capitale din I etapă; 2) a fost realizat un amplu program de 
pregătire a cadrelor științifice (peste 100 de candidați‑doctori și mai bine 
de 20 de doctori habilitaţi), inclusiv cu pregătirea tezelor de doctorat în 
centrele științifice ale fostei Uniuni Sovietice și în alte țări; 3) în funcţie 
de numărul taxonilor botanici cultivaţi, genofondul de plante al Grădinii 
Botanice (Institut) a AȘM a ocupat locul 4 (cu circa 12 mii taxoni) după 
Grădina Botanică Centrală (Moscova), Grădina Botanică Centrală (Kiev), 
Grădina Botanică din orasul Minsk; 4) rezultate deosebite s‑au obţinut 
în domeniul introducerii de noi plante, dovadă este asortimentul mare 
de plante ornamentale, aromatice, medicinale, furajere și alimentare (mai 
mult de 400 taxoni) introdus în economia Republici Moldova dar și ame‑
liorarea unor cultivari, crearea pe baza hibridării și selecției a peste 100 de 



40 | Alexandru A. CIUBOTARU 

soiuri, hibrizi, ecotipuri aclimatizate; 5) obținerea Statutului de „Instituție 
Stiințifică” acordat de către Comitetul de Stat Unional în domeniul Atestării 
Științei și Tehnicii; 6) organizarea Consiliului Științific Specializat de pe 
lângă Grădina Botanică (Institut) pentru susținerea tezelor de „doctor” 
și „doctor habilitat” în biologie; 7) organizarea editării periodice a publi‑
caţiei «Revista Botanică», apoi a unui șir de monografii «Determinatorul 
plantelor vasculare», «Растительный мир Молдавии» în 5 volume, 
«Lumea vegetală» lucrare ilustrată în 4 volume, «Embriologia plantelor de 
cultură» în 2 volume, pregătirea și începutul editării «Florei Basarabiei» în 
6 volume, în total peste 80 de monografii pe diferite teme; 8) organizarea 
Bibliotecii științifice a Grădinii Botanice (Institut) a AȘM; 9) organizarea 
de conferințe, simpozioane, congrese locale și internaționale în dome‑
niul botanicii structurale, a citoembriologiei, a microscopiei electronice, 
a biotehnologiei, a amenajării și înverzirii spaţiilor urbane şi rurale; 10) 
formarea, în cadrul Grădinii Botanice, a şase școli științifice: în domeniul 
Geobotanicii și floristicii (fondator T. Ghedeman, membru corespondent al 
Academiei), a hibridării distante (fondator academician V. Rîbin), a embri‑
ologiei și citogeneticii (fondator academician A. Ciubotaru), a anatomiei 
plantelor (fondator academician B. Matienco), a paleobotanicii (fondator 
academician A. Negru) și a algologiei (fondator V. Șalaru membru cores‑
pondent al Academiei); 11) deschiderea pentru publicul larg a Grădinii 
Botanice ca obiectiv de arhitectură peisajeră modernă și popularizare a 
botanicii contemporane; 12) implementarea rezultatelor cercetărilor de 
botanică aplicată în economia națională a Moldovei.

Perspective

Dezvoltarea pe mai departe a Grădinii Botanice constă în redeştepta‑
rea interesului şi a preocupărilor publicului pentru mediul încojurător şi 
continuarea colaborării cu organele orășenesti abilitate.

1) Atragerea mijloacelor financiare posibile pentru desfășurarea etapei 
a II‑a a construcției Grădinii Botanice. 

2) Grădina Botanică este menită să desfășoare procesul de creare a 
două Grădinii Botanice didactice și de agrement în orașele Bălți și Cahul, de 
creare și protejare a parcurilor dendrologice din țară cu diferite destinații 
în scopul protejării mediului ambiant și fortificării sănătății populației 
(odihnă, recreere, agrement, educație, etc.). Am fost și rămânem antrenați 
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în crearea parcului Arboretum ca unitate subordonată Grădinii Botanice ca 
şi a parcului „Unirea” consacrat aderării Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană. 

3) Dezvoltarea de pepiniere de plante ornamentale în localitățile 
rurale cu ajutorul Grădinii Botanice (Institut) a AȘM, prin implementarea 
experienței de amenajare şi prin ajutorul concret cu material săditor gratuit.

4) Continuarea şi dezvoltarea cercetărilor în agrofitocenoze: monitori‑
zarea polenizării, a calității și cantității polenului; dezvoltarea și formarea 
de loturi semincere, monitorizarea poluării genomului și a schimbărilor 
cariotipului în condițiile tehnologiilor intensive, supravegherea aplicarii 
erbicidelor care adesea sunt folosite din dorința de a obține recolte mari. 
Lipsa unei legislaţii privind normele de folosit pentru producerea de recolte 
pe anumite soluri, pașaportizarea medico‑sanitară, atestarea citogenetică 
(a mutabilității) a fertilizanților aplicați anual prezintă un pericol avansat. 
Amintim că în occident acest pericol se află sub control, este monitorizat 
de către lege. 

5) Botaniștii, medicii şi farmaciştii propun aprofundarea cercetărilor 
în domeniul botanicii medicale, a fitoterapiei, care trebuie „readusă” în 
societate, în școli, în instituțiile de învățământ superior şi organizarea far‑
maciilor de tip „Fitofarm”. În prima etapă trebuie completate colecțiile 
(fitoexpozițiile) cu plante medicinale (hepatice, antidiabetice, folosite la 
tratarea diferitor maladii: cardiace, renale, pulmonare etc.).

6) Redirijarea cercetărilor botanice pentru implementarea unor cul‑
turi noi, valoroase din punct de vedere economic, a plantelor aromatice, 
medicinale, energetice, alimentare, furajere, ornamentale, etc. pentru a 
veni in sprijinul mediului de afaceri rural, pentru pregătirea horticultorilor 
și a specialiștilor care se ocupă de întreținerea, gestionarea și amenajarea 
spațiilor verzi.

7) Elaborarea unui Program complex de dezvoltare a Grădinii Botanice 
în comun cu administrația municipiului Chișinău, cu eșalonarea proble‑
melor legate de finisarea etapei a II‑a a construcției Grădinii Botanice 
(Intrarea centrală, Oranjeria principală, construcția și reparația drumu‑
rilor asfaltate, realizarea şi întreţinerea podurilor decorative, amenajarea 
eco‑sistemului acvatic, organizarea Muzeului Botanic), cu obiective care să 
fie încadrate în termene, volum de finanțare, executanţi, responsabili ș.a., 
plan coordonat pe verticală și aprobat de organele respective (Academia 
de Știinte a Moldovei și municipiul Chisinău).
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Onorată asistență, vreau să mai amintesc faptul că Grădinile Botanice, 
în istoria lor, au contribuit substanțial la progresul și prosperarea 
civilizațiilor. Despre acest adevăr vorbesc realizările și numărul mare de 
grădini botanice în țările europene. Prof. univ. dr. Anca Sârbu (ex‑director 
al Grădinii Botanice București) spunea: „Într-o lume aflată în schimbare, 
afectată puternic de impactul antropic, sarcinile acestor instituții se amplifică și 
se diversifică în tendința de a contribui cât mai eficient la salvarea patrimoniu-
lui natural al patriei”. În rezolvarea acestui obiectiv numai pe continentul 
european activează astăzi mai bine de 400 de grădinii botanice (Marea 
Britanie–77, Austria–13, Belgia–25, Franța–68, Germania–78, Italia–54, 
Olanda‑ 43, Spania–16 și în fosta U.R.S.S.–120), care adăpostesc colecții 
de plante bine determinate, utilizate în scopul cercetării științifice, a con‑
servării biodiversității, a informării și educației (Asociația Internațională 
pentru Conservarea Grădinilor Botanice, 1999). Mai amintim, a câta oară, 
că plantele sunt de o importanță fundamentală pentru viața noastră zilnică 
și că utilizarea lor durabilă rămâne crucială pentru viitorul umanității, iar 
Grădinile Botanice au devenit nu numai principalele depozitarii ale geno‑
fondului vegetal, dar și principalele instituții de cercetare și ocrotire a 
fitodiversității.

Este momentul oportun să amintesc, că pe parcursul anilor (lucrând ca 
director al Gradinii Botanice (Insitut) a Academiei de Știinte a Moldovei, 
1964–1987; 1996–2006, iar în anii 1988–1995 ca director al Grădinii 
Botanice de Stat Nichita, Ialta), am avut susținere şi încurajare din partea 
multor personalități științifice și de stat, cărora le aduc sincere mulțumiri 
și recunoștința mea: primului președinte al AȘM – acad. I.  Grosul, 
A. Corobcianu, V. Mednic, S. Grossu, P. Lucinschii, M. Snegur, V. Voronin, 
președintelui Uniunii Grădinilor Botanice – acad. N.Țițin, membru cores‑
pondent al Academiei – P. Lapin (Moscova), acad. A. Grodzinskii (Kiev), 
acad. V. Smolskii (Minsk), acad. Emil Pop (Cluj‑Napoca), acad. C. Toma 
(Iaşi), prof. univ. dr. M. Mititiuc, I. Sîrbu (Iași), prof. univ. dr. Marin Andrei 
(Bucureşti), prof. univ. dr. Anca Sârbu (București), dr. Angela Toniuc (Iaşi), 
acad. A. Spaskii, acad. S. Rădăuțan, acad. Gh. Duca, acad. I. Tighineanu, 
acad. M.  Lupașcu, acad. T.  Furdui (AȘM). Aduc mulțumiri colectivu‑
lui Grădinii Botanice care a fost alături de mine: A. Negru, I. Comanici, 
L.  Toderaș, A.  Teleuță, A.  Palancian, C.  Andon. V.  Florea, M.  Bodrug, 
V.  Ciocoi, P.  Țurcan, V.  Sava, V.  Țîmbală, V.  Codreanu, N.  Ciorchina, 
M. Colțun, R. Chițan, I. Moldovan, G. Costaș, N. Popescu ș.a. 


