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Fundarea unui centru de bioresurse în România un obiectiv strategic
pentru dezvoltare durabilă (II)
Aşa cum am mai arătat, Centrul Român de Bioresurse a fost înfiinţat în
iulie 2008 de către un mic grup de cercetători cu scopul de a constitui
un centru naţional modern de bioresurse după modelul altor asemenea
centre aflate în ţările dezvoltate intelegând că acestea sunt adevărate
centre strategice pentru dezvoltarea durabilă şi de conservare a
bioresurselor şi diversitătii naturale precum şi în dezvoltarea ţării
noastre a biotehnologiilor în agricultură, industrie alimentară,
farmaceutică, protecţia mediului şi biomedicină.
Ideea creerii acestui centru aparţine membrilor fondatori ai
asociaţiei.
Scopul este crearea unui nucleu al colecţiilor naţionale de interes
public de microrganisme nepatogene cu utilizare în diferite
biotehnologii, în bioremediere şi a colecţiilor de celule şi tesuturi
umane, vegetale şi animale precum şi a elementelor genetice. In
acelaşi timp dorim să dezvoltăm reţeaua de colecţii din ţară şi a
celor existente care sa devină dacă doresc, membre în
organizaţia noastră.
Pentru acesta, noi vom forma un lobby în principalele organizaţii
de stat şi în organizaţii neguvernamentale şi în mediile academice
şi de afaceri pentru a susţine activitatea noastră.
Prin standardizarea şi adoptarea unui cod de bună practică ne
vom putea integra în reţeaua de centre de bioresurse de nivel
internaţional şi să ne asumăm obligaţiile Tratatului de la
Budapesta şi a Convenţiei asupra Biodiversităţii.

• Evenimente
• Informatii pentru
autori

Colectii de culturi din intreaga lume

• Annoucements

BCCM (Belgian Co-ordinated Collections of Microorganisms)
Belgian Federal Science Policy Wetenschapstraat 8 Rue de la science
B-1000 Brussels Phone 0032-2-238.34.62 Fax 0032-2-230.5912
Director General Dominique Fonteyn
Colecţiile belgiene de microorganisme şi celule au fost constituite în
1983 şi conţin colecţii de plasmide de la Universitatea din Ghent, de
ciuperci şi drojdii de importanţă medicală apartinând de Institutul stiintific
de sănătate publică, colecţia de ciuperci şi drojdii de importanţă
industrială, o colecţie de bacterii aparţinând de Facultatea de Ştiinte a
Universităţii din Ghent care au fost reunite în acest consortiu de mari
dimensiuni.
Colecţiile cuprind peste 47.500 de tulpini de bacterii, ciuperci, drojdii,
960 plasmide şi 18 librării de secvente ADN.
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Astfel, în acest consorţiu intră numeroase colecţii de microorganisme ca
de pildă Colecţia de micobacterii a Institutului de Medicină Tropicală din
Antwerpen, o colectie foarte bine documentată, o colecţie de
cianobacterii care a fost initiată prin proiectul MICROMAT, ce cuprinde
tulpini din Antarctica şi Arctica care au o mare importanta pentru
cercetarea farmaceutică şi biotehnologică în general. Colectiile de
diatomee apartin Laboratorului de Protistologie în Ecologie Acvatică, şi
aceste microrganisme au numeraose aplicaţii biotehnologice.Numeroase
bacterii de diferite tipuri ca de pildă colecţiile de bacterii fitopatogene sau
asociate cu plantele, de bacterii din mediul marin, bacterii de interes
medical şi veterinar, precum şi colecţiile de interes biotehnologic.
De asemenea, elementele genetice sunt bine reprezentate existând
circa 950 de plasmide recombinante.
În acelasi timp, o colecţie de ciuperci patogene este disponibilă la
Institutul de Medicină Tropicală.
Serviciile acestui consorţiu de culturi sunt cele obijnuite la asemenea
colecţii şi anume furnizarea şi depozitarea publică a materialului biologic
şi informaţia aferentă, depozitarea în condiţii de siguranţă pe termen lung,
precum şi depozit patentat conform tratatului de la Budapesta.
Sistemul de management implicat este bazat pe standardul ISO 9001.

Fondarea unui Centru de bioresurse un obiectiv strategic pentru
dezvoltarea durabila (II) de catre grupul ACRBCAR
1. Îndeplinirea şi pe această cale a obligaţiilor României legate de
Convenţia pentru păstrarea biodiversităţii şi a prevederilor Tratatului de
la Budapesta şi a integrării Europene cu obligaţiile în domeniul mediului
înconjurător, a dezvoltării durabile şi în alte domenii ce decurg din
acestea.
2. a avea un centru de bioresurse de nivel naţional care să sprijine
dezvoltarea

bioindustriilor,

agriculturii,

medicinei,

învăţământului,

biosecurităţii şi cercetării ştiinţifice româneşti, a creşterii calităţii vieţii şi
dezvoltării durabile economico- sociale.
3.creşterea calităţii bioresurselor şi a îndeplinirii prevederilor din Tratatul
de la Budapesta privind depozitul patentat de resurse biologice
4. păstrarea ex-situ şi valorificarea bioresurselor naturale ale României
5.integrarea acestui centru în reţeaua europeană şi internaţională
6.utilizarea potenţialului acestor colecţii de a genera noi produse, tehnici,
metodologii pentru o dezvoltare verde, durabilă a economiei ţării.
Iată ce declară dl. David Smith, actualul preşedinte al WFCC:
“Actualmente colecţiile trebuie să facă faţă la diversitatea de entităţi
genetice ce provin din cercetările savanţilor ce caută să descopere
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biodiversităţii trebuie să fie împărtăşită. Un mare număr sunt încă de descoperit şi majoritatea
nu sunt incă cultivabile. Dacă este necesară conservarea acestor organisme de interes atunci
se pot lua unele măsuri pentru a se realiza acest lucru- de altfel este clar că noi avem nevoie
de a întelege mai bine diversitatea microbiană care să ne ajute să păstrăm proprietăţile lor şi
să le folosim în interesul umanităţii la un timp în care resursele naturale sunt din ce în ce mai
puţine. In plus, numeroase boli încă omoară mii de oameni zilnic. Nici o colecţie nu poate să
facă acest lucru singură.”
Este din ce în ce mai necesar să avem o coordonare la nivel naţional chiar dacă există un
sistem de colecţii independente fiecare specializată poate pe anumite domenii şi care pot
uneori să se suprapună.Din ce în ce mai mult se simte nevoia de a avea o coordonare
naţională a acestei reţele în vederea armonizării metodelor de conservare de aplicare a unor
metode standard de autentificare şi a unor protocoale standard şi în acelaşi timp armonizarea
la nivel internaţional a acestora, aceste colectii de nivel naţional fiind urmarea creerii unei
adevărate reţele de colecţii armonizate şi colaborând intre ele.
Iată de ce această activitate este de cea mai mare importanţă şi trebuie sprijinită de diferitele
organisme guvernamentale şi trebuie să se desfăşoare în colaborare cu alte centre din întreaga
lume. (va urma)
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In Memoriam
Dr.doc. Ana Hulea,
Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
S-au împlinit mai bine de 12 ani de la trecerea în nefiinţă a acestei mare
cercetătoare, o eminentă specialistă în sistematica ciupercilor.
S-a născut la data de 5 februarie 1915. A absolvit Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii Bucureşti în anul 1936 şi a fost încadrată în Secţia de Fitopatologie
din Institutul de Cercetări Agronomice al României fiind promovată de la
asistent apoi şef de laborator, de sector şi de secţie în cadrul a mai multor
institute de cercetare: Institutul de Cercetări pentru Antibiotice, Institutul de
Cercetări pentru Cultura Porumbului Fundulea şi Institutul de Cercetări pentru
Protecţia Plantelor al ASAS. În anul 1949 a fost numită colaborator ştiintific la
Academia Română. În anul 1969 a fost aleasă membru titular la Academia de
Ştiinte Agricole şi Silvice şi membru în Prezidiul acestei Academii.
Ca realizări importante sunt atât realizările ştiinţifice şi publicaţiile precum şi
realizările practice privind protecţia plantelor.
Numeroase studii au dus la îmbunătăţirea tratamentelor de combatere a mălurii
grâului precum şi la elaborarea produsului Tiradin 75 pentru tratarea
seminţelor de porumb hibrid din ţara noastră, la combaterea tăciunelui
zburător, precum si numeroase studii pentru combaterea ciupercilor patogene
ale semniţelor din depozite.
Lucrările de sistematică a ciupercilor sunt acum lucrări de referinţă, a izolat şi
lămurit ecologia a numeroase ciuperci patogene şi saprofite ale plantelor de
cultura sau pe diferite produse agricole. Colecţia sa a ajuns la un număr de 1200
de tulpini de ciuperci.
A colaborat la îngrijirea Herbarium Mycologicum Romanicum şi Muzeul de
fitopatologie iniţiat de Traian Savulescu. De asemenea, timp de peste 50 de ani
a colaborat la redactarea a 22 de volume din Starea Fitosanitară a României. A
publicat 10 cărţi, numeroase articole precum şi 15 broşuri tehnice. Dintre
acestea sunt: Bolile şi dăunătorii cerealelor, Dăunătorii şi bolile plantelor
melifere şi tehnica combaterii lor, Ghid pentru laboratoarele de micologie şi
bacteriologie, Bolile şi dăunătorii produselor agricole şi hortiviticole după
recoltare. În decursul vieţii a îndrumat şi format numeroşi cercetători şi
doctoranzi. Să ne rugăm pentru această mare specialistă şi om, un exemplu de
dăruire pentru ştiinţă, pentru adevăr. S-a stins în mod neasteptat în anul 1997,
pe data de 28 martie în urma unui teribil accident.
(După Dr. P Ploaie, Buletinul de Protecţia Plantelor nr.1, 1990)
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DANSÂND ÎN SODĂ CU BACTERIILE HALOALCALIFILE SULFO-OXIDANTE
de Horia Banciu
Departamentul de Biologie, Universitatea Babeş-Bolyai
Strada Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
Horia.Banciu@mail.ubbcluj.ro
UNDE ?
O categorie de medii saline este reprezentată de lacuri cu salinitate ridicată şi cu pH alcalin – lacurile salinoalcaline. Lacurile salino-alcaline (pH 9-11), numite şi lacuri sodice, sunt caracterizate prin prezenţa unor mari
cantităţi de carbonat şi bicarbonat de sodiu (Na2CO3 + NaHCO3), amestec ce constituie un puternic sistem tampon.
În lacurile sodice, una dintre caracteristicile chimice principale este lipsa cationilor divalenţi în formă solubilă (Mg2+,
Ca2+). În condiţii alcaline, aceşti ioni tind să precipite sub formă de carbonaţi. Îndepărtarea prin precipitare a
carbonaţilor de cationi divalenţi duce la intensificarea solubilizării carbonaţilor de sodiu şi potasiu, crescând astfel
concentraţia cationilor monovalenţi. În acest mod, se formează saramurile. În unele părţi ale lumii, lacurile de mică
adâncime pot să sfârşească sub forma unui strat de roci solide (trona – carbonat/bicarbonat de sodiu cristalin hidratat,
Na2CO3•NaHCO3•2H2O), în urma evaporării apei în decursul sezonului uscat. Diverse tipuri de lacuri saline şi/sau
alcaline pot rezulta prin amestecul mineralelor în diferite proporţii.
Cele mai multe lacuri sodice au fost localizate în zone aride din Asia Centrală (Sudul Siberiei, Mongolia
Interioară, Estul Chinei), Africa de Est (Egipt, Kenia, Tanzania), vestul S.U.A şi în câteva zone izolate din America
Centrală şi de Sud (Mexic, Bolivia, Chile). În asemenea regiuni, câţiva parametri fizico-chimici ating valori extreme:
pH (foarte) ridicat şi salinitate crescută (până la saturaţie), temperaturi relativ înalte (<40oC) în timpul zilei, în
sezonul cald, iradiere solară intensă, concentraţii scăzute de NH4+ şi CO2 (disponibil sub forma HCO3-).
CINE ?
Bacteriile chemolitotrofe haloalcalifile sulfo-oxidante utilizează CO2 ca sursă de carbon şi diferiţi compuşi
cu sulf (HS-, S0, S2O32-, Sn2- etc) ca donori de electroni în prezenţa unor concentraţii de săruri de la valori moderate la
valori ridicate şi, în acelaşi timp, la un pH ridicat. Acest tip metabolic de bacterii joacă un rol crucial în ciclul natural
al sulfului în mediile salino-alcaline.
Bacteriile chemolitoautotrofe sulfo-oxidante izolate din lacurile sodice sunt în prezent divizate în 4 grupuri şi
anume : Thioalkalimicrobium (caracterizate printr-o toleranţă redusă la salinitate şi prin faptul că sunt obligat
alcalifile), Thioalkalivibrio (tolerante la concentraţii mari de săruri, sunt halo- şi/sau natrotolerante-, obligat halofile,
unele sunt obligat alcalifile, iar altele facultativ alcalifile), Thioalkalispira (obligat alcalifile, tolerează concentraţii
scăzute de sare) şi Thioalkalibacter (halotolerante şi natronotolerante, facultativ alcalifile). Aceste genuri aparţin
grupului Gammaproteobacteria.
CUM ?
Viaţa la valori ridicate de pH şi la concentraţii mari de săruri necesită o serie de mecanisme adaptative unice.
În particular, aceste bacterii haloalcalifile din lacurile sodice au relevat mai multe trăsături fiziologice şi biochimice
care explică, cel puţin în parte, cum pot vieţui în condiţii extreme de salinitate şi pH .
În primul rând, în membrana bacteriilor haloalcalifile sulfo-oxidante există enzime care oxidează sulful
anorganic cuo mare eficienţă, în pofida condiţiilor aparent nefavorabile de pH şi salinitate. La multe asemenea
bacterii izolate din lacurile sodice, respiraţia, proces generator de ATP, este la fel de eficientă ca aceea de la
bacteriile neutrofile (de ex. de la bacteria neutrofilă sulfo-oxidantă Thiomicrospira). Atunci când substratul pe bază
de sulf (ioni sulfură, polisulfiţi etc) este abundent în mediu, unele specii de bacterii haloalcalifile sulfo-oxidante
acumulează globule de sulf elemental, ca produs metabolic intermediar. În acest fel, bacteriile stochează sulful în
stare chimică redusă, o strategie care poate să le asigure supravieţuirea în perioadele de înfometare.
Rezultate recente arată că pH-ul citosolic al bacteriilor haloalcalifile este cu două unităţi mai mici decât pHul mediului extern. Analiza acizilor graşi din membrane a dovedit prezenţa unor concentraţii ridicate de acizi graţi
nesaturaţi şi isoprenoide (precum scualena). Aceşti compuşi pot contribui la modularea fluidităţii membranei,
izoprenoidele putând să acţioneze, totodată, ca o barieră în calea ionilor (Na+, H+). Bacteriile sulfo-oxidante ce
tolerează concentraţii mari de sare au un conţinut ridicat de pigmenţi de culoare galbenă (derivaţi ai acizilor graşi
nesaturaţi, cu grupuri fenil ataşate) în membranele lor. Aceşti pigmenţi unici asigură, probabil, protecţia faţă de
radicalii de oxigen şi de stresul determinat de iradierea solară intensă din mediul în care trăiesc.
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Presiunea osmotică generată de salinitatea ridicată este contrabalansată în bacteriile haloalcalifile sulfooxidante prin producerea de solviţi osmocompatibili, precum ectoina (la Thioalkalimicrobium sp. şi Thioalkalibacter
sp.) sau glicil-betaina (la Thioalkalivibrio sp.).
DE CE ?
Abilitatea celor mai multe tulpini haloalcalifile de a trăi între limite largi de concentraţii de sare le
transformă în organisme-model pentru cercetarea efectelor la nivel structural şi metabolic a modificărilor de
salinitate din mediul extern. Tulpinile facultativ alcalifile, la rândul lor, sunt excelenţi candidaţi pentru testarea
efectelor biologice a variaţiei externe de pH.
Cercetările de tip fundamental asupra acestor microorganisme dublu extremofile au dus implicit la
descoperirea unor proprietăţi ce pot fi valorificate spre beneficiul omului. În prezent, comunităţi mixte de bacterii
haloalcalifile sulfo-oxidante stau la baza unor biotehnologii de îndepărtare a compuşilor toxici cu sulf din efluenţi
industriali. Captarea H2S toxic sub formă de ioni sulfură, mai puţin toxici (HS-), poate fi realizată pe cale chimică
prin barbotarea efluenţilor în medii cu pH ridicat. În următoarea etapă, mediul alcalin, bogat în sulf redus, este
inoculat cu bacterii sulfo-oxidante. În prezent, procesul biotehnologic de desulfurizare a efluentilor industriali cu
ajutorul bacteriilor haloalcalifile sulfo-oxidante este aplicat cu succes de către firma olandeză Paques BV.
CONCLUZII
Bacteriile chemolitotrofe haloalcalifile sulfo-oxidante sunt organisme-cheie pentru oxidarea biologică a
compuşilor anorganici cu sulf din lacurile sodice.
Acest grup de bacterii este foarte diversificat ca morfologie, fiziologie, tolerând o varietate apreciabilă de
factori de mediu care pot să apară în lacurile sodice.
Ele reprezintă modele experimentale pentru cercetarea fundamentală. În prezent, acest tip de bacterii este
utilizat în biotehnologii de îndepărtare a sulfului anorganic din efluenţii industriali.
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Lista imaginilor

Figura 1. Aspectul saramurii de sodă ( Dr. Dimitry Sorokin)
Figura 2. Panorama unui lac sodic din Siberia de sud-est (Dr. Dimitry Sorokin)
Figura 3. Celule de Thioalkalivibrio cu sulf intracelular
Figura 4 Paques-reactor ce utilizează o biotehnologie bazată pe bacteriile oxidante de
sulf haloalcalifile
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Echipamentul de laborator al Centrului
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De la începutul asociaţiei noastre din 2008, am urmărit tot timpul să
achiziţionăm echipamentul minim necesar pentru a putea forma, întreţine şi
menţine colecţiile noastre, deşi ideea principală este de a forma practic o reţea de
culturi existente sau viitoare în întreaga ţară. O parte din echipamente provin din
Austria şi Germania parte cumpărate parte donate de către diferite persoane
private din Austria, astfel că acum avem baza unui laborator de microbiologie
complet pentru menţinerea modestelor colecţii existente.
Multumim pentru donaţii domnului doctor Georg Hans Mustafa din Salzburg,
Dr. G. Vlassak şi Prof. Dr. Helga Stan-Lotter de la Universitatea din Salzburg
pentru echipamentul şi materialele de laborator.
De asemenea, dorim să mulţumim companiilor Intercargo (Manager Helfried
Mooshammer) şi Lagermax (ing. Gregor Palffy) care au aranjat şi suportat
financiar transportul acestor echipamente şi materiale cu un camion în România.
În acelaşi timp mai multe persoane ce lucrează la mari universităţi din Europa şi
Statele Unite s-au oferit să doneze diferite alte echipamente de laborator şi
materiale de birou pentru asociaţie în masură în care vor fi disponibile, cât de
curând.

Noua locaţie a laboratorului este în Incubatorul de afaceri al Institutului
de Cercetare Dezvoltare de Ştiinţe Biologice din Bucureşti Str. Splaiul
Independentei nr. 296. Locaţia va adăposti modesta colecţie de
microorganisme, un mic birou şi laboratorul necesar întreţinerii
colecţiilor conform tuturor legislaţiilor în vigoare.
Dorim să mulţumim pentru acesta domnului director Bala din ANCS,
doamnei director general Manuela Sidoroff, doamnei director al ITA
Maria Lungu, domnului administrator Dl. Victor Bobeş precum şi a
colegilor din acest institut care au fost extraordinar de înţelegători şi
amabili şi ne-au sprijinit cu organizarea acestei locaţii.

Aspecte din activitatea ONG a asociaţiei în cooperare cu alte
asociaţii şi fundaţii
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I-a Conferinţă Naţională a Colecţiilor de Culturi de Microorganisme şi Linii Celulare din România
Conferinţa este organizată de Asociaţia Centrul Român de Bioresurse şi Cercetări Avansate, infiinţată în
iulie 2008, cu scopul de a forma şi sustine formarea colecţiilor naţionale (sau a unei reţele de colecţii) de
interes şi utilitate publică de microorganisme şi linii celulare vegetale, animale şi umane şi de elemente
genetice precum şi formarea şi întreţinerea unei baze de date privind acestea şi integrarea în reţeaua
centrelor de bioresurse din lume, şi a respectării obligaţiilor României în cadrul tratatelor internaţionale în
domeniu.Asociaţia a primit şi a cumpărat pe banii membrilor un întreg laborator de microbiologie, care va
fi in scurta vreme sperăm funcţional. Suntem înscriţi la WDCM şi WFCC, suntem ONG înscris şi acreditat
pe lângă Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor, şi inscrisă la OSIM. Am elaborat un raport depus
deja din ianuarie la Guvernul României, am lucrat la un nou cod de bună practică şi de laborator pentru
colecţiile de culturi, am participat la mai multe manifestări ştiinţifice şi la mai multe manifestări ONG.
Au fost elaborate 2 comunicate de presă şi suntem în legătură cu cele mai importante colecţii de culturi de
microorganisme şi celule şi forumuri internaţionale. Am depus un număr de 4 proiecte ONG la diferite
organisme de finantare.Am înfiinţat newsletterul asociaţiei ce va avea apariţie trimestrială şi acum suntem
pe cale de a finaliza înfiinţarea postului de radio online LIFE Scientist şi a televiziunii on line LIFE SCI
Channel care va difuza emisiuni specifice, documentare de interes biologic şi medical plus muzică şi
reclame ce vor fi vizibile din 25 septembrie pe noul site al asociaţiei care va fi mult îmbunătăţit.
-Termenul limită de depunere de lucrari este 15 octombrie 2009. Se vor trimite atât prezentări orale cât şi
prezentări sub formă de poster.
-Prezentarile orale vor avea o durată de maximum 10 minute, iar comitetul îşi rezervă dreptul de a alege
care vor fi prezentări orale datorită timpului limitat din păcate.
-invitaţii de onoare vor fi rugaţi să ţină o mică cuvântare la ceremonia de deschidere.
-Se vor trimite titlul, autorii, apartenenta lor si sumarul cu bibliografie Times New Roman 12, titlul Times
New Roman 14, Bold, preferabil să nu depăşească o pagină A4.
-Lucrările vor fi publicate (sumarele) în volumul conferinţei, care se va distribui participanţilor în limita
taxei de participare şi instituţiilor interesate contra cost.
Conferinţa va avea loc în Bucureşti.
-Taxa de participare este 150 de RON, exceptând invitaţii de onoare (academicieni, conducători de instituţii
centrale, organizaţii guvernamentale), taxele se vor achita la înscriere (limită 15 octombrie 2009) şi se vor
trimite în contul Asociaţia Centrul Român de Bioresurse şi Cercetări Avansate contul curent nr.
BTRL041012051103756xx deschis la Banca Transilvania Agentia Centrul Civic, cod fiscal CIF.
24603750 precizand destinţtia (taxa conferinţă), numele precum şi instituţia aparţinătoare.
Participanţii vor primi:
-mapă cu notes şi pix
-program conferinţă
-lista participanţilor
-volumul conferinţei ATENŢIE- VA FI PUBLICAT ÎNTR-O EDITURĂ RECUNOSCUTĂ DE
CNCSIS.
-gustări stil bufet suedez (o listă de feluri de mâncare va fi valabilă în curând, cu respectarea unor regimuri
speciale)
-cafea, sucuri, apa minerală sau plată, dulciuri (separat pentru persoane cu regim special dacă există)
După deschiderea lucrărilor va avea loc o scurtă conferinţă de presă.
Comitetul de organizare va face rezervările la hotel, camere single sau duble (140 camera single şi 180
camera dublă cu meniu de dimineaţă inclus) la cerere dar contravaloarea va trebui trimisă dinainte pentru a
putea face comandă fermă.
Delegaţiile, ordinele de deplasare, se vor ştampila la înregistrarea participanţilor.
Participanii vor aduce invitaţiile trimise prin email/poştă şi dovada de plată a taxei de participare.
-Locatia exactă-este sala de conferinţe a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe
Biologice Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6, Bucureşti. Pentru orice întrebări la office@rbcar.ro sau
ecologos23@yahoo.com Telefon preşedinte asociaţie Dr. biol. Sergiu Fendrihan 0720134916
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Comitet de organizare
Prof. Dr. Stoica Ileana Universitatea Bucureşti
CSI dr.Maria Oprea ICDPP
CSI dr. Eugenia Mocanu ICCF
Dr. Sergiu Fendrihan preşedintele asociaţiei ACRBCA
Dr. Georgeta Negru secretar asociaţie ACRBCA
Jurnalist Alina Museţoiu PR şi media voluntar asociaţie ACRBCA
Tematica discuţiilor şi a prezentărilor
-codul de bună practică pentru colecţiile de microorganisme şi culturi de celule
-probleme legislative aferente colecţiilor de culturi, principii, codul MOSAICC, reglemetarea încadrării
României în cerinţele Convenţiei asupra biodiversităţii, probleme de networking şi colaborare între
instituţiile românesti.
-probleme de tehnică de conservare ex situ a bioresurselor
-alte probleme conexe, standarde internationale şi naţionale, managementul colecţiilor de culturi şi
managementul calităţii.
-taxonomie şi metode de identificare
-cultivarea diferitelor tipuri de microorganisme si celule
-conservarea resurselor genetice vegetale
-organisme modificate genetic
-conservarea cultivarea şi utilizarea celulelor stem şi probleme etice şi de practică medicală, Biobanking
- microbiologie generală, biochimie şi ecologie a microorganismelor, biomedicină, etc.legate de subiectul
principal.
Dorim să cunoaştem din experienţa şi realizările Dvs.în aceste domenii, nu pretindem că le ştim pe toate,
sau să impunem noi nişte standarde. Deviza acestei manifestări este COLABORARE PENTRU STIINŢĂ,
COLABORARE PENTRU ROMÂNIA.
Prin dialog spre excelenţă!
Programul conferinţei va putea fi trimis îndată ce avem confirmarea participării dvs.
Se va trimite la fiecare participant câte un formular de chestionar privind colecâiiile de microorganisme şi
celule (până pe data de 15 octombrie 2009) care apoi va fi utlilizat în discuţiile din timpul conferinţei ca
suport pentru discuţii. Vă rugăm, de asemenea, să difuzaţi acest chestionar, care va fi in curând elaborat, la
câţi mai mulţi cercetători.

Aspecte de la participarea la Iaşi a Zilelor Stiinţei Româno
Austriece, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 14-15 mai
2009
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România– harta geografică

Evenimente
Organizaţia noastră a luat parte sau va lua parte la diferite evenimente ONG şi sau ştiinţifice.
1.
Forumul Diaspora ştiinţifică românească Bucureşti septembrie 2008
2.
Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Institutului de Biologie a Academiei Române din 10-12
decembrie 2008
3.
Forumul ONG la Palatul Parlamentului din 12-13 mai 2009
4.
Zilele Stiinţei Româno Austriece la Iaşi in 14 mai 2009
5.
O dezbatere televizată despre cercetarea ştiinţifică românească în viitorul apropriat şi
perspectivele proprietatii intelectuale la 7th iunie 2009 la televiziunea România de Mâine a
Universităţii Spiru Haret din Bucureşti
6.
Trei intilniri a comisiei cetatenesti la BCC in timpul anului 2009
7.
O conferinţă naţională a BCC (Birourile pentru Consilierea Cetăţenilor în iulie 2009
8.
Vom participa la Bioforum Romania pe data de 9 septembrie 2009 în Bucureşti la Centrul
Infoeuropa
9.
ONG Fest 2009– Bucureşti 11-13 septembrie 2009
10. Forumul Donatorilor din România 24 septembrie 2009
11. Vom lua parte cu două lucrări la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a Institutului de Biologie al
Academiei din 25 septembrie 2009
12. Prima Conferinţă a Colecţiilor de Culturi din România din 17 noiembrie 2009, Bucureşti

Lac sărat de la
fosta salina de la
Slănic Prahova
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Misiunea asociaţiei noastre este de
a organiza şi menţine Centrul de
Bioresurse al României pentru a
stimula şi dezvolta industria
biotechnologică, biomedicină,
industria farmaceutică şi cercetarea
în ştiinţele vieţii şi de a contribui la
dezvoltarea şi aplicarea ştiinţei
pentru o lume mai bună, pentru
pace şi înţelegere între popoare.

www.rbcar.ro
Informatii pentru autori
Această publicaţie este editată în limbile engleză şi română şi cuprinde diferite
noutăţi şi comentarii în domeniul colecţiilor de culturi, a microbiologiei, cercetării
în ştiinţele vieţii şi biomedicale, farmaceutică, medicină, biotehnologie, biologie
moleculară, agricultură, biodeteriorare şi protecţia mediului. Cu acestă ocazie des
chidem un forum privind descoperiri şi cercetări din România şi din alte ţări, toate
ideile de cooperare şi colaborare rezonabile fiind binevenite.
Articolele spre pubicare vor fi trimise in Times New Roman 12, fiiind admise cele
care au cam o mărime de o pagină A4, dar acest lucru nu este restrictiv, anumite
comunicări putând fi şi mai mari dacă subiectul abordat este de mare importanţă
pentru asociaţia noastră, cum ar fi prezentarea unor colecţii de microorganisme sau
comentarii privind unele recomandări, legi, probleme de etică, metodologie, etc.
Fotografiile vor fi trimise ca jpg. sau jpeg., iar imaginile ca desene, grafice etc, vor
fi scanate şi salvate sub formă de jpg, jpeg. Intervieuri cu diferite personalităţi în
ştiinţă vor fi, de asemenea, prezente, precum şi opiniile unor manageri de
bioindustrii sau instituţii medicale etc. Copyright-ul materialelor trimise va aparţine
autorilor, acesta nefiind o revistă stiinţifică cu panel de evaluatori şi cu articole
stricto-senso ştiinţifice.Totuşi, cine va dori să reproducă un articol şi imagini din
acest magazin va trebui să ceară permisiunea redacţiei şi a autorului făcând citările
necesare. În acelaşi timp, vom publica şi informaţii despre joburi în ştiinţă din ţară
şi străinătate, informaţii despre diferite manifestări ştiinţifice. Datorită unor
probleme organizatorice, următorul număr al magazinului va apărea în trimestrul
III al anului 2009. Magazinul va apărea de 4 ori pe an şi va fi distribuit colegilor
din întreaga lume sau va fi încărcat de pe siteul nostru de internet. Vă rugăm să ne
trimiteţi comentarii, sugestii, idei, critici, comunicări, note, imagini, anunţuri
diverse, deocamdată la emailul ecologos23@yahoo.com

Membrii RBCAR au
contribuit la editarea
prezentului newsletter
Contributii cu ajutor
financiar sau acte de
sponsorizare la :
Cont Euro
RO46BTRL041042051
103756xx and
Cont USD
RO95BTRL041022051
103756xx
La Transilvania Bank,
Agentia Centrul Civic
Bucuresti, Romania
dupa
contactarea
noastra prealabila.
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acest magazin

