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EDITORIAL
La început de sesiune...

G

rea perioadă pentru studenţii facultăţii noastre sesiunea. Dar cu siguranţă, în pauzele bine
meritate dintre reprizele de învăţat intens veţi găsi

timp să lecturaţi şi revista noastră.
Se pare că primul număr a fost bine primit în rândul
studenţilor şi chiar al profesorilor. Acest lucru ne-a motivat în
realizarea celui de-al doilea, să aducem informaţii interesante,
interviuri mult aşteptate şi altele. E minunat să aflăm că din ce în ce
mai multă lume citeşte publicaţia noastră, astfel toată munca depusă
în realizarea ei ne este răsplătită.
Aşa că, noi, colectivul redacţional ne-am pus pe treabă şi iată-ne la al doilea număr al
revistei BIO-ME care sperăm din tot sufletul să vă placă.
Încheiem prin a vă ura “Baftă în sesiune!” şi “Spor la citit!”.
Lenuţa Cocerhan
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POVESTEA STUDENTULUI
BIOLOG
Probabil, asteptaţi să
continui istorisirea proiectelor
izvorâte din ideile membrilor
OSpN, dar eu vreau să vă spun o
poveste, un basm frumos, ce nu a
durat o veşnicie ci doar o
săptămână. Povestea se
încadrează în Zilele Studentului
Biolog şi se desfăşoară între
graniţele Facultăţii de Biologie şi
Geologie.
A fost odată ca niciodată o zi
de la începutul verii am putea
spune, deşi ploaia insista să
amintească tuturor că soarele nu
are mereu ultimul cuvânt.
Printre
picături şi pe
nerăsuflate, cei dornici au vrut
să ofere lucruri frumoase
celorlaţi şi într-una din camerele
castelului au organizat o
pregătire despre modul de
redactare a unui CV, dar şi cum
ar trebui învăţăceii castelului să
se comporte la un interviu,
pentru ridicarea în rang. Spre
seară, atmosfera au dorit să o
încălzească cu un foc de tabără,
în care clorofila îşi dă un ultim
strigăt, iar apoi mai rămân doar
scântei. S-au aprins "gulguţe" (sau lampioane, într-un
limbaj uzual) şi s-a cântat pentru
ceea ce natura ne oferă.
Într-o altă zi totul a fost ca o
minune, pentru că am spus că
vreau să mă joc, iar în jurul meu
totul s-a tranformat într-un joc.
Vă mai aduceţi aminte cum erau
jocurile din jurul casei bunicilor
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sau cele din parcul blocului?
Toate acestea le-am retrăit cu un
gust al bucuriei, al aducerii
aminte de copilărie şi de tot ce
era frumos pe atunci.
Apoi, a sosit o zi, căreia i se
spunea a Biodiversităţii, iar
animalele şi plantele şi-au spus
povestea lor din Lacul Ştiucii.
Vertebrate, nevertebrate,
angiospermae, briofite, oare
acestea
reprezentau
biodiversitatea? În esenţă toţi
erau biologi, iar cunoaşterea
naturii, în habitatul ei reprezinta
primul pas în descoperirea atâtor
mistere.
Cavalerii s-au adunat în
jurul unei mese rotunde, în care
au avut loc dezbateri aprige. Mai
marii cavaleri, cadrele didactice,
au condus discuţiile din dorinţa
de a-şi cunoaşte regatul şi de a
identifica diferitele probleme.
În zilele ce au urmat, în castel sau primit oaspeţi de seamă veniţi
din toate meleagurile: Iaşi,
Suceava, Bucureşti şi ClujNapoca pentru a lua parte la
Simpozionul Naţional „Tineri
Cercetători în Ştiinţe Biologice".
Urările de deschidere spuneau că
„este de bun augur iniţierea unui
astfel de proiect pentru că noi nu
mai suntem români, noi suntem
europeni". Temele au fost largi şi
a permis prezentarea de lucrări
din vastele domenii ce aparţin
biologiei. Participanţii au
îmbogăţit cunoştinţele celorlalţi
şi le-au arătat ceea ce au
descoperit prin ultimele lor
experimente.

CU ŞI DESPRE STUDENŢI

Toţi au fost impresionanţi şi
au surprins atât în ecologie şi
conservare a biodiversităţii cât şi
în biologie moleculară şi
celulară. Au studiat calitatea
diferitelor ape, dinamica unor
populaţii de animale sau
parazitismul, pentru prima
parte, iar în cea de-a doua s-au
descoperit noţiuni cheie precum :
ADN vechi, megaplasmid,
haloarchaea, statine, hibridare
somatică. Juriul format din cadre
didactice ale facultăţii noastre a
întregit întreaga activitate prin
acordarea de note şi tot ei au
hotărât care dintre lucrări a fost
cea mai bună. De asemenea, au
susţinut şi ne-au fost alături
mereu în întreaga desfăşurare a
acelor evenimente. În spatele
acestora a fost depusă o muncă
intensă, dar care a ajutat ca
toate sau aproape toate să fie la
locul lor. De fapt, ceea ce a durat
trei zile a fost o incursiune în
ştiinţă cu şi pentru studenţii
biologi. Pentru unii a fost
probabil o prima apariţie cu o
lucrare în faţa unui public,
pentru alţii a fost doar un impuls
şi stimulare pentru a se implica
în astfel de competiţii, însă
pentru toţi a fost, desigur, o
experienţă în plus.
Acum, ar trebui să ieşim din
acel timp trecut şi revenind la
prezent aş vrea să vă spun că
într-o zi, „ca printr-o minune,
vârful degetelor mele atinseră o
ciupercă. Era mică şi catifelată şi
mi se părea că palpita, că-i vie,

ca un pui de vrabie. [...] În jurul
meu simţeam un freamăt.
Pământul parcă răsufla, parcă
voia să-mi vorbească. Mireasma
acelei seri de vară se strânsese,
acolo, în jurul meu, toată. Era
poate ora când coborau stelele să
ocrotească plantele şi gâzele
părăsite?"*. Eu aş spune că e
incipitul perfect pentru un bal
mascat pentru care e nevoie doar
să atingem ciupercă fermecată şi
ne transformăm în zâne şi prinţi,
duci şi ducese, iar muzica te
plimbă pe tot parcursul nopţii.
Astfel, am încheiat o
săpt ăm ână a noastr ă, a
biologilor, unde profesori şi
studenţi au fost invitaţi să ia
parte, să se implice, să
socializeze, să vadă şi alte parţi
ale vârstei pe care o trăiesc.
Le mulţumim studenţilor
care au participat sau ar fi dorit
dar nu au putut, profesorilor care
ne-au susţinut şi membrilor
implicaţi.

Roman Octavia

*fragment de Cella Serghi
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INTERVIU CU PROF. DR. VASILE CRISTEA

1. Sunteţi directorul Grădinii
Botanice; ce planuri de viitor aveţi
în legătură cu aceasta?

În perspectivă doresc ca
această Grădină Botanică să-şi
menţină rolul pentru care a fost
înfiinţată şi să se integreze în
politica mondială, cea de
conservare ex-situ a geofondului
vegetal. Aspectele educative sunt
insuficiente în spaţiul nostru,
aceasta fiind o direcţie în care
trebuie să depunem mai mult
efort; dorim să finalizăm şi un
s e c t o r pe nt r u ne v ăz ăt o r i
deoarece, noi ne putem bucura de
frumuseţile grădinii, dar ei nu.
În rest, aş dori ca publicul ce
vizitează „Grădina Botanică” să
fie conştient că nu se află într-un
parc public şi sper să-şi adapteze
comportamentul pentru că, în
general, se manifestă aici ca întrun spaţiu al tuturor; şi dacă
doriţi o notă particulară, reţineţi
că această grădină botanică este
un spaţiu academic şi nu
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proprietatea municipiului aşa
cum apare în ultima hotărâre a
Consiliului Municipal Popular.
Proprietar este Universitatea
B abe ş -B o ly ai, într eţ iner e a
„Gr ădinii Bo tanice” fiind
asigurată de către această
universitate. Este un cadou pe
care îl facem oraşului, turiştilor
care vin aici şi care aduc
beneficii administraţiei locale. În
„Grădina Botanică”, în medie, în
ultimii ani de când sunt director,
am ţinut o evidenţă a celor care
ne vizitează (excepţie personalul
UBB-ului şi studenţii care intră
gratuit) şi sunt în jur de 140.000
- 150.000 de vizitatori pe an ceea
ce ne plasează pe primul loc între
obiectivele turistice ale Clujului.
Tot ca să reţineti, aproximativ
30.000 – 40.000 dintre aceştia au
intrat gratuit datorită diverselor
acte normative şi bineînţeles,
unii beneficiază de reduceri reale
de 50% dar nu ca la CFR sau
RATUC unde instituţiile îşi
recuperează banii, fie de la
Ministerul Învăţământului, fie
de la instituţiile şcolare. Este
într-adevăr un efort mare al
Unive rsit ăţ ii B abeş -B o ly ai
pentru oraşul Cluj-Napoca şi
cred că în final ar trebui şi
administraţia locală să
recunoască acest lucru şi să
sprijine această subunitate a

2. Ştim din experienţa
împ ăr t ăşi tă l a c ur sur i şi
conferinţe că vă plac foarte mult
călătoriile pe toată suprafaţa
globului. Am vrea să vă întrebăm
care este destinaţia dumneavoastră preferată şi dacă mai
există vreun loc pe care doriţi
neapărat să îl vizitaţi?

Cred că oricărui om îi place
să călătorească, fie fizic, fie
spiritual. Ca să fiu foarte sincer
cu voi, cam 22 de ani am visat să
călătoresc, dar doar după 22 de
ani de lucru aici am avut ocazia
să ies şi eu dincolo de Cortina de
Fier. Cel mai des am mers în
străinătate ca turist, datorită
sponsorului principal care este
soţia. Poate nu aţi simţit, dar eu
cred că acum s-a pierdut mirosul
de carte transmis de studenţi,
faţă de vremurile trecute când le
povesteam numai din citite. E
clar că sunt multe locuri pe care
aş dori să le vizitez, unele poate
se realizează, altele poate vor
rămâne doar la stadiul de vise;
oricum Australia, Noua Zeelandă
sunt obiective care se află pe
listă dar cel mai probabil voi
ajunge în India şi Sri Lanka iar
dacă totul este ok, peste un an
pot să vă împărtăşesc impresii
din aceste două ţări. În rest, îmi
place să vizitez regiunile
tropicale datorită diversităţii
incredibile, preferabil partea de
Lume Nouă, America Centrală,
America de Sud, chiar şi Africa,

NOTE DE SUBSOL

UBB-ului, nu numai echipa de
fotbal.

dar mai puţin Asia Tropicală.
Vreau să înţelegeţi că motivul
pentru care nu m-am ataşat de
Asia Tropicală este că nu am
reuşit să înţeleg filozofia
populaţiei din acestă regiune. Aş
mai merge acolo numai pe linie
profesională, deci să am legături
doar cu specialiştii. Ca turist, am
vizitat mare parte din Asia, mai
ajung acolo la anul, dacă ajută
Dumnezeu, şi în rest, mă
fascinează America de Sud şi
Patagonia. Acestea sunt locuri în
care m-aş întoarce cu plăcere
pentru că am creat o legătură
spirituală cu populaţia de acolo.
Ajungi să cunoşti un loc când te
duci şi iei contact cu populaţia
locală, simpla excursie care se
organizează cu ghizi, ce conduc
ajutaţi doar de o lecţie învăţată
pe dinafară te ajută să-ţi formezi
o părere de ansamblu, fără a crea
legătura intimă ce ţi-o faci doar
în momentul contactului direct
cu populaţia.
3.
Din experienţa dumneavoastră de profesor credeţi că
sunt diferenţe foarte mari între
studenţii de acum şi cei din
generaţiile trecute?

În primul rând diferenţe
fizice nu sunt. Sunt frumoşi şi cei
de acum, parcă fetele sunt mai
frumoase decât cele din perioada
când eram tânăr. Sub aspectul
pregătirii interesului, am
observat sensibile diferenţe în
sensul că înainte era o motivaţie
puternică, adică studentul vroia
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să aibă bursă şi învăţa pentru
obţinerea ei. Si acum trebuie
acumulate note mari pentru
bursă, dar ideea după care se
ghidează studenţii în general,
este să işi treacă examenele şi
atât. Aceasta nu este cea mai
bună soluţie, ci trebuie să înveţe
să fie performanţi. Explicaţia
constă în faptul că s-au proliferat
enorm facultăţile cu profil de
biologie din România; deci faţă
de 3 de stat câte erau până în
`89, acum sunt 12 de stat, ceea ce
înseamnă că şi candidaţii se
îndreaptă spre centrele mai
apropiate de domiciliile lor, iar în
final, dacă doriţi, întrebaţi-i pe
cei de la Genetică Umană cam
cum este distribuită inteligenţa
în populaţia umană, deci era o
selectare bună, rea, fiecare o
apreciează cum vrea, dar era o
selectare a candidaţilor făcută pe
oamenii de aici. Este adevărat că
intrau unii care erau tocilari şi
nu gândeau deloc, totul din
cauza sistemului de corectare,
dar ca să înţelegeţi bine, din 25
de studenţi (că asta era cifra de
şcolarizare la Biologie) aveam cel
puţin 5 care erau „brici”, dar
acum, din aproximativ 100 de
studenţi de la toate specializările
care fac disciplina predată de
mine, nu am 5 care să işi
exprime interesul. Deci raportul
nu este favorabil. Nu toţi vin din
pasiune pentru biologie, ecologie,
ci vin că se cade, că parcă ar fi
interesantă o anumită materie
(ăsta este lucru, şi aţi văzut şi
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voi, la examen dacă un student a
luat 7 la scris se mulţumeşte cu
atât. Dar de ce când poţi profita
de măriri să obţii un 9? Poţi să
obţii 10 chiar dacă ai luat 7 acolo
dacă tu ştii la examenul oral de
10, ierbarul îl ştii de 10, dau cu
tot dragul nota asta, dar, dar....).
4. În legătură cu activitatea
dumneavoastră de cercetare, aţi
putea să ne povestiţi mai multe şi
dacă mai plănuiţi să scoateţi o
altă carte?
Când am fost de vârsta
dumneavoastră, deci la 21 de
ani, am fost angajat aici şi mi-am
dorit să fac ecologie vegetală dar
mi-a fost interzis şi atunci prima
etapă a mea a fost constituită din
botanică clasică. Dupa `80 s-au
mai relaxat lucrurile şi am
început să abordez ecologia la
nivelul sinecologic al comunităţii
de plante. Eu sunt axat în speţa
de fitosociologie, pe studiul
comunităţii vegetale şi pe partea
de conservare. Nu merg doar pe
managementul conservării, ci şi
pe biologia conservării, care se
poate evidenţia prin aceste studii
populaţionale ce se fac pe speciile
ţintă din diversele arii protejate.
În rest au fost şi cercetări care
le-am făcut în funcţie de
conjuncturile din anumite
perioade, respectiv temele
prioritare din contracte, pentru
că, dacă s-a dezvoltat un pic baza
materială a colectivului de aici,
s-a dezvoltat cu ajutorul contractelor şi nu prin finanţare de la

buget. Ca urmare, de aici a mers
ca abordare displicinarea
spaţiului rural. Am mers şi pe
ecologia oraşelor şi pe partea de
reconstrucţie ecologică în speţă
la haldele de steril, fie că e vorba
de steril de la minele de
neferoase, fie de la procese
industriale (spre exemplu cum
este Ocna Mureş cu soda sau
Aghireşu). S-a împletit şi partea
teoretică
de
cercetare
fundamentală cu cercetarea
aplicativă. Acum, la un an
înainte de marea vacanţă, pot să
vă spun că visul meu de
revoluţionar în ştiinţa botanică
nu s-a împlinit. Nu am reuşit să
revoluţionez botanica, iar ca
perspectivă de scris, de 15 ani tot
întorc o carte care se numeşte
„Plante vasculare: taxonomie,
filogenie, ecologie şi importanţă”
şi sunt în faza finală. Acum mă
chinui cu ilustraţia pe care
probabil o voi face pe un CD
anexat, pentru că altfel ar costa
foarte mult. Pe mine mă
interesează să fie ceva accesibil
tinerilor şi mă bucură că vă place
să utilizaţi calculatorul. Am mai
cochetat şi cu plantele din Biblie,
urmează să apară un articol
legat de rugul aprins, adică cel
cu Sfântul şi Marele Mir. Rugul
aprins, un element central în
creştinism, poate chiar
m o m e nt u l d e i n c i p it al
creştinismului şi monoteismului.
În rest, cărţi de educaţie
ecologică care sunt, cred că, o
obligaţie pentru fiecare dascăl
din domeniul ştiinţelor naturale.

Apropo de scris, cred că este
important ca fiecare dintre
colegii noştri, pe lângă partea
ştiinţifică pe care o fac foarte
bine majoritatea, să meargă şi pe
partea de popularizare, pentru ca
publicul să cunoască ce fac
biologii, de fapt. Indiferent de
domeniu, prin nişte articole de
popularizare care să fie
accesibile publicului larg, pentru
ca în final, noi suntem plătiţi de
acest public şi fiind bugetari ar
trebui să întoarcem această plată
sub forma informaţiei pe care leo dăm.
5. Ce alte pasiuni sau hobby-uri aveţi?

Îmi place să sculptez în lemn,
obiecte mici, mă relaxează foarte
mult. Îmi place muzica dar nu cea
modernă de tip heavy metal:
Metallica sau trupele apărute
recent. Sunt un fan al muzicii
interbelice, muzica uşoară şi cea
populară autentică, dar nu al
muzicii comerciale din ultimul
timp. Îmi place Benone Sinulescu
cântând muzică populară din
ţinutul Buzăului şi Sibiului, dar nu
îmi place Benone Sinulescu
cântând acum cu trupele acestea de
fete frumoase pentru că, practic el a
renunţat să transmită mai departe
ceea ce a făcut ani în şir, respectiv
muzică autentică. În ultimul timp,
am o plăcere deosebită să mă ocup
de nepoate. Am două nepoţele, a
treia va veni peste două luni, deci
voi deveni anul acesta tribun, adică
tri-bunic.
Mărgineanu Antonia, Rauca Valentin, Băltoiu
Tudor, Jelea Oana, Câmpan Lucreţia
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CEA MAI BUNĂ PREZENTARE
SECŢIUNEA BIOLOGIE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL „TINERI
CERCETĂTORI ÎN ŞTIINŢE
BIOLOGICE”

DIVERSITATEA SEZONIERĂ ŞI DISTRIBUŢIA PE VERTICALĂ A
ARCHAEELOR DIN LACUL BRÂNCOVEANU (SIBIU, ROMÂNIA)
Manuela Păuşan1, Ştefan-Adrian Andrei1, Andreea Baricz1,Cristian Coman2,
Vasile Muntean1, Zsolt Gyula Keresztes1, Mircea Alexe1 şi Horia Banciu1
1

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, România
National Institute of Research and Development for Biological Sciences (NIRDBS),
Institute of Biological Research, Cluj-Napoca, România

2

E-mail: manuela.pausan@yahoo.com
Introducere: Depozitele salifere din Depresiunea Transilvaniei sau format în perioada Bandenian în urma unui proces de evaporare
intensă a Mării Paratetis. Aceste depozite sunt prezente pe marginile
estice şi vestice ale depresiunii. În această regiune s-au format
numeroase lacuri saline, geneza unora fiind corelată cu exploatarea sării.
O caracteristică a lacurilor saline din Transilvania este dată de
concentraţia de sare care poate ajunge până aproape de saturaţie, astfel
formând habitate extreme, în care doar anumite organisme au
posibilitatea să supravieţuiască.
Un important ecosistem salin, din Depresiunea Transilvaniei, este
Ocna Sibiului, format din 14 unităţi lacustrice ce ocupă mai mult de
35.000 m2. Acest studiu urmăreşte determinarea diversităţii sezoniere şi
a distribuţiei pe verticală a archaeelor din lacul Brâncoveanu, în relaţia
cu factorii fizico-chimici şi activitatea umană.
Lacul Brâncoveanu este un lac antropo-athalassic, format prin
prabuşirea unei ocne de sare în formă de clopot. Lacul are o suprafaţă
totală de 1.600 m2 şi o adâncime maximă de 14 m. Un important aspect
al acestui lac este concentraţia mare de săruri - încă de la suprafaţă (250
g/L)- care creşte spre adâncime ajungând până la 330 g/L.
Materiale şi metode: Diversitatea microorganismelor din lac a fost
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ŞTIINŢĂ

studiată pe baza tehnicilor moleculare, dar şi prin tehnici bazate pe
culturi celulare. Anumiţi parametri fizico-chimici (pH, salinitatea,
oxigenul dizolvat etc.) au fost măsuraţi in situ cu ajutorul unui
multiparametru (Hanna Instruments, HI 9828/20, Woonsocket, RI,
USA). Au fost prelevate probe de apă de la 11 adâncimi diferite, în
fiecare sezon, cu ajutorul unei pompe electrice. Probele au fost utilizate
pentru fixarea biomasei pe membrane filtrante de policarbonat cu
diametrul porilor de 0.2 µm, determinarea numărului total de celule cu
ajutorul metodei colorimetrice pe bază de DAPI(4’,6-diamidino-2fenilindol), analize fizico-chimice, extragerea clorofilei şi izolare de
tulpini pe diferite medii selective.
Membranele au fost procesate pentru extragerea de ADN, care a fost
utilizat în amplificarea genei ARNr 16 prin metoda PCR. Pentru a
observa modificăriile în cadrul populaţiilor de archaea s-au utilizat două
tehnici de fingerprinting, ARDRA şi DGGE. Iar, pentru determinarea
biodiversităţii s-au construit biblioteci de clone.
Rezultate şi discuţii: În urma studiului s-au obţinut rezultate care
atestă că populaţia de archaea este una omogenă şi formează două grupe
distincte (unul la 0 – 3m şi altul 3 -14 m) de-a lungul adâncimii lacului şi
proporţional cu concentraţia de săruri, însă anumite specii predomină
atât în epilimnionul cât şi în hipolimnionul lacului. Aceste populaţii nu
se modifică sezonier, având o stabilitate mare, şi nici nu sunt influenţate
de activitata umană. Toate speciile de archaea identificate în acest
studiu aparţin familiei Halobacteriaceae. În urma analizei bibliotecilor
de clone s-au obţinut ribotipuri similare cu specii din genurile
Haloarcula, Natromonas, Halorhabdus şi Halorubrum.
Concluzii: Pe baza tehnicilor utilizate,s-a demonstrat creşterea
diversităţii de archaea în corelaţie directă cu salinitatea.

VOLUNTARUL ANULUI—OSpN

Organizaţia Studenţilor
pentru
Natură şi-a premiat voluntarul anului universitar 2012-2013. După o analiză atentă
a fiecărui membru din organizaţie s-a
ajuns la concluzia că cel mai calificat pentru acest titlu este nimeni altul decât Porav Alin Sebastian (Sebi).
Îmi amintesc cu zâmbetul pe buze primul meu contact cu Sebi, acum aproape 4
ani de zile când m-am decis să mă alătur
echipei OSpN. E ironic ceea ce urmează să
scriu însă, ca o primă impresie mi s-a părut un student mult prea calculat, prea
matur pentru vârsta lui şi prea serios. Ulterior, ajungând să-l cunosc am avut o
mare surpriză şi anume, faptul că seriozitatea, maturitatea şi calculul de care a dat
dovadă sunt atuuri necesare în momentul
în care ai o responsabilitate fie într-un proiect studenţesc, fie la cursuri,
fie în viaţa de zi cu zi. De asemenea, creativitatea de care a dat dovadă
precum şi bunul simţ m-au determinat să-mi schimb părerea despre el şi
să încerc să-l cunosc mai bine, să văd ceea ce gândeşte. Surpriza a fost
una pe măsură şi spun acest lucru deoarece am descoperit un student
foarte implicat în ceea ce face, care este tot timpul foarte bine informat,
cu un spirit de convingere extraordinar şi nu în ultimul rând că este un
"mini pshiholog" al OSpN-ului. Probabil acum vă întrebaţi de ce un "mini
pshilog" sau la ce anume mă refer? Mă refer la faptul că este un bun ascultător şi totodată nu ezită niciodată să-i ajute pe ceilalţi cu un sfat sau
să-i arate persoanei în cauză ce are de făcut.
A demonstrat de nenumărate ori că poate fi în acelaşi timp un bun
lider şi un bun prieten. Nu se lasă niciodată descurajat, fiind foarte ambiţitos, şi îşi duce întotdeauna proiectele la bun sfârşit indiferent de obstacole. În plus, doresc să evidenţiez faptul că a luat parte la majoritatea
proiectelor OSpN, de-a lungul celor 5 ani în care a activat ca voluntar,
precum şi faptul că a iniţiat împreună cu alţi membri proiecte de o amploare mare, cum ar fi Exchange-ul cu Facultatea de Biologie din Bucureşti precum şi Simpozionul Naţional „Tineri Cercetători în Stiinţe
Biologice" şi proiecte care urmează să fie derulate în anul următor şi care
din păcate nu am şansa să le divulg acum.
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„Prietenia este de departe cea mai importantă valoare a sufletului,
astfel mă simt onorat să afirm că din momentul în care l-am cunoscut,
Sebastian a dat dovadă de dăruire, pasiune, înţelegere, fiind un adevărat
prieten pe urmărul căruia poţi să plângi, cu care poţi să râzi, să te distrezi dar şi să munceşti din greu zile şi nopţi, pentru ca la final totul să
fie ca un ceas elveţian".
(Tiberiu Szöke-Nagy, 6 ani membru)
„Pot să vă spun că am avut onoarea să-l cunosc pe Sebi din momentul în care a fost un simplu membru, apoi coordonator pe departamentul
de proiecte, iar în cele din urmă preşedintele organizaţiei. Una dintre
principalele sale calităţi este aceea că îşi ţine mereu promisiunile făcute,
ducând la bun sfârşit toate cele promise în momentul susţinerii candidaturii pentru funcţia de preşedinte. De asemenea, este parolist şi sincer,
iar în cadrul organizaţiei a fost şi este ca un liant. În calitate de coordonator a făcut tot posibilul de a accesa fonduri pentru proiectele în desfăşurare şi a continua să deruleze proiecte atât pentru studenţi cât şi pentru natură. În final, aş vrea să precizez faptul că el a reuşit să lărgească
orizonturile organizaţiei, să consolideze relaţia cu cadrele didactice şi să
apere drepturile studenţilor din Facultatea de Biologie şi Geologie. Cu
alte cuvinte Sebi este o persoană de la care ai multe de învăţat şi este un
model de urmat."
(Marius Grămadă, 4 ani şi jumătate membru)
"Pot să spun cu toată sinceritatea că Sebi este una dintre puţinele
persoane de la care chiar am învăţat ceva util pentru dezvoltarea mea
personală şi nu numai. El m-a învăţat cât este de important să-ti expui
ideile şi să lupţi pentru ceea ce crezi, m-a învăţat cum să fac faţă anumitor situaţii, m-a învăţat să nu renunţ niciodată şi să învăţ din fiecare
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Este atât pentru mine cât şi pentru restul membrilor din OSpN un
exemplu demn de urmat, pentru felul lui de a fi şi pentru felul în care reuşeşte de fiecare dată să treacă cu calm şi multă răbdare peste obstacolele care intervin pe parcurs. În acelaşi timp ne-a îndemnat să nu lăsăm şcoala pe locul doi, să învăţăm, să fim integralişti şi chiar să luăm
bursă, ceea ce s-a şi întâmplat. Ca dovadă, s-a observat o îmbunătăţire a
notelor, a faptului că majoritatea membrilor sunt integralişti şi că unii
dintre ei au obţinut bursele oferite de către Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca.
În final, consider că nu doar părerea mea despre Sebi ar trebui să
apară în acest articol ci şi a altor membri din organizaţie, astfel mi-am
permis să cer şi părerea unora dintre ei:

eşec. Totodată aş mai vrea să adaug faptul că Sebi reprezintă pentru
mine pe lângă un exemplu demn de urmat şi un prieten adevărat."
(Donna Méhes, 1 an şi jumatate membru)
"L-am cunoscut pe Sebi când am participat la recrutările OSpN. Era
atât de prietenos şi comunicativ încât nu mi-am dat seama că el este preşedintele organizaţiei. De atunci şi până acum mi-a demonstrat că este o
persoană altruistă, responsabilă şi optimistă. M-a ajutat să-mi transpun
ideile în practică, printre ele numărându-se şi revista BIO-ME. Profit de
această ocazie şi îi mulţumesc pentru tot ajutorul acordat şi pentru că ma făcut să îl privesc ca pe un exemplu demn de urmat."
(Antonia Margineanu, 1 an şi jumatate membru)
"Omul pe care, în prima zi de facultate l-am confundat cu un profesor a ajuns acum să îmi fie prieten (unul dintre aceea care iniţial îţi
este model, apoi mentor, apoi prietenul care te ascultă şi te ajută cu
orice). Îl apreciez enorm pe Sebi deoarece el a făcut din OSpN familia
care "ne-a adoptat" de când eram boboci şi a ajuns să reprezinte locul
unde ne formăm ca oameni: oneşti, prietenoşi, implicaţi...OSpN-işti."
(Lenuţa Cocerhan, 1 an membru)
"Este un lider bun care tot timpul a cerut părerea celorlalţi când
vine vorba de luat decizii în cadrul organizaţiei. A ajutat noii veniţi să se
integreze în colectiv, nu a ezitat niciodată să încurajeze membri, să se
implice în proiecte şi alte activităţi chiar şi din afara organizaţiei."
(Nicu Piticari, 1 an membru)
Deşi, membrul în cauză nu
ştie de faptul că i-a fost acordat
titlul de „Voluntar al Anului",
noi am reuşit să-i furăm un interviu pentru a înţelege mai bine
care este viziunea lui asupra organizaţiei pe care a ghidat-o spre
noi direcţii în ultimii ani. Să vedem promptitudinea cu care ne-a
răspuns "victima" noastră:
1. De cât timp eşti membru activ
în Organizaţia Studenţilor pentru Natură (OSpN)?
Sunt membru activ
OSpN din octombrie 2008
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2. Ce te-a determinat să-ţi doreşti
să faci parte din această organizaţie?
În primul rând, am participat la recrutări deoarece îmi
doream să cunosc cât mai mulţi
oameni, fiind primul an la facultate nu aveam prea mulţi prieteni în Cluj. Dar până să îmi
doresc cu adevărat să fac parte
din OSpN au trecut vreo 2-3 săptămâni din momentul în care am
participat la recrutări. Îmi aduc
aminte că după o şedinţă lungă
în cadrul căreia s-au expus numeroase idei de proiecte unele

bune altele mai puţin bune, am
înţeles că organizaţia este locul
unde poţi să visezi , să iţi concretizezi ideile fără să ai nevoie de
alte resurse decât curaj şi iniţiativă.
3. Îţi mai aduci aminte prima
şedinţă la care ai participat?
Da, eram puţin cam debusolat, nu cunoşteam aproape pe
nimeni şi imi era puţin frică
deoarece nu ştiam ce caut cu
adevărat acolo şi ce urmează să
se întâmple. Mi-a trecut după
vreo 10 minute, moment în care
a trebuit să mă ridic din bancă şi
să povestesc unei săli pline: cine
sunt, de unde vin şi ce vreau să
fac.
4. Ce te-a încurajat să rămâi şi
să te implici mai mult?
Nu ştiu dacă pot să definesc ce m-a făcut să rămân şi să
mă implic, cred că dorinţa de a
schimba ceva şi oamenii pe care
i-am cunoscut în cadrul organizaţiei, oameni care pe parcurs miau devenit cei mai buni prieteni.
Totodată, cred că e vorba şi de
dependenţa pe care ţi-o crează
voluntariatul, cu cât te implici
mai mult cu atât iţi doreşti mai
mult.
5. Care a fost cel mai important
eveniment/ cea mai importantă
activitate la care ai participat
sau pe care ai coordonat-o în
cadrul OSpN?

Pentru mine cel mai important eveniment a fost primul
proiect pe care l-am coordonat.
Este vorba despre un proiect de
colectare selectivă a hârtiei din
Cluj-Napoca, proiect ce a durat
aproximativ un an. Nu este cel
mai important proiect al OSpN,
dar pentru mine a fost proiectul
care m-a învăţat ce înseamnă să
fii un coordonator, cum e să lucrezi cu oamenii şi cât de importantă este o echipă. Cred că este
proiectul care m-a ajutat să
înţeleg ce înseamnă să fi cu
adevărat voluntar.
6. Ce le recomanzi actualilor
membri?
Aş avea destul de multe de
zis, dar cred că cel mai important
e să se implice cât mai mult că
nu o fac degeaba, să devină mai
buni şi nu în ultimul rând să nu
uite că totul este posibil cu puţin
curaj.
7. Cum ai convinge un student să
participe la viitoarele recrutări?
Sincer? :) Cred că i-aş zice
ce înseamnă cu adevărat OSpN:
multă muncă, oportunităţi şi
multă bere:-p
8. Printr-un cuvânt spune ce înseamnă pentru tine:
● voluntariat-oportunitate
● OSpN- familie
● membri OSpN-prieteni
● studenţie-viaţă
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●coordonator de
responsabilitate
● proiect-vise
● biologie-OSpN

proiect-

9. Ce înseamnă organizaţia pentru tine după atâţia ani de activitate?
În momentul de faţă aş
putea spune că OSpN este o
poveste care se scrie continuu, o
poveste care m-a învăţat ce înseamnă munca, responsabilitatea, dezamăgirea, prietenia,
nopţile albe şi mai ales faptul că
totul este posibil cu multă
muncă. OSpN este locul în care
am crescut, m-am maturizat şi
mai ales mi-am găsit cei mai
buni prieteni.
10. Ce crezi ca îţi va lipsi cel mai
mult?
Destul de grea întrebarea,
cred că cel mai mult îmi vor lipsi
membri organizaţiei deoarece ei
sunt cei care definesc OSpN-ul.

În încheiere, dorim să adresăm câteva cuvinte voluntarului
anului :
Dragă Sebi, în sfârşit am reuşit să facem ceva ca fără ca tu
să aflii şi de aceea vei citi articolul odată cu restul.

Făgăraş Bianca şi
Roman Octavia
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Profesorii prezenţi: Decan Conf. dr. Ioan COROIU, Conf. dr.
Corina Luminiţa ROŞIORU, Prof. dr. Elena RAKOSY, Şef lucr. dr.
Florin CRIŞAN.
În cadrul mesei rotunde care a avut loc pe data de 23.05.2013 au fost
ridicate următoarele probleme:

LA DISCUŢIE

MASA ROTUNDÃ

lipsa de comunicare între cadrele didactice şi studenţi;
• posibilitãţile de angajare dupã terminarea studiilor.
•

Atât cadrele didactice cât şi studenţii au cãzut de acord cã principala
problemã din cadrul acestei facultãţi o reprezintã lipsa de comunicare
dintre profesori şi studenţi, dar şi dintre profesori-profesori şi studenţistudenţi. Motivele identificate au fost:
frica în ceea ce priveşte consecinţele liberei exprimãri;
• dezinteresul.
•

Soluţiile propuse au fost:
motivarea studenţilor în a-şi exprima opiniile, nelãmuririle;
• a veni cu propuneri şi idei pentru a îmbunãtãţii situaţiile,
problemele aduse în discuţie;
• formarea unui oficiu pentru studenţi în care aceştia sã îşi
expunã problemele;
• formarea unui forum în care aceştia sã poatã dezbate şi
discuta pe diverse teme şi situaţii care necesitã o analizã mai
atentã şi nu în ultimul rând o soluţionare.
•

Legat de posibilitãţile de angajare, s-a discutat faptul cã ele nu
reprezintã o problemã aşa de mare ca în trecut, ci din contrã,
posibilitãţile sunt mult mai numeroase acum, de când suntem cetãţeni
europeni. În ciuda acestui lucru, studenţii trebuie sã conştientizeze
faptul cã o simplã diplomã care sã ateste cã au absolvit o facultate nu
este de ajuns, deoarece competiţia este şi ea mai mare.
Soluţia ar fi ca studenţii sã fie fãcuţi sã înţeleagã cã este
nevoie şi de studiu suplimentar şi independent, intrucât
tematica de examen nu este suficientã pentru a progresa.
O altã problemã adusã în discuţie a fost cea a licenţelor, şi anume
faptul cã studenţii nu ştiu în ce direcţie sã se îndrepte în momentul în
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care trebuie sã-şi aleagã un coordonator şi o tematicã. Pentru a rezolva
aceastã situaţie s-au propus urmãtoarele:
•

susţinerea unor dezbateri în care profesorii să prezinte ceea
ce lucrează şi totodată urcarea fişelor de disciplină pe site-ul
facultăţii şi existenţa lor la bibliotecă.

Nu în ultimul rând s-a discutat şi despre lipsa continuităţii
materiilor, cum ar fi la profilul de biotehnologii industriale. De exemplu
faptul că matematica se predă în anul 2 după un an de pauză în care
studenţii nu mai au tangenţă cu disciplina în discuţie.
Sperăm că acestă întâlnire a fost productivă şi că pe viitor se vor
soluţiona problemele menţionate mai sus. De asemenea, sperăm că la
următoarea dezbatere de genul să fie prezenţi mult mai mulţi studenţi
pentru a putea identifica problemele noastre ca studenţi.
Pe această cale dorim să le mulţumim cadrelor didactice care au
fost prezente la masa rotundă, care ne susţin şi ne ajută să găsim o
soluţionare pentru problemele noastre ca studenţi.

Făgăraş Bianca şi Méhes Donna
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În anul universitar 2013-2014, la Facultatea de Biologie şi Geologie,
se va organiza un examen de admitere pentru proaspeţii absolvenţi de
liceu sau studenţii doritori să aprofundeze biologia. Aceştia vor trece
printr-o probă de verificare a cunoştinţelor de bazş din acest domeniu.
Pentru început vă anunt că examenul va fi cel mult de dificultate
medie. De ce spun acest lucru? Deoarece se aseamănă în mare măsură cu
faimosul „Concurs Emil Racoviţă” găzduit de facultatea noastră.
Diferenţele dintre cele două examene constau în gradul de dificultate şi
într-o oarecare măsură, în tematica, care este aceeaşi cu cea propusă
pentru bacalaureat; tematica claselor a IX-a şi a X-a sau a XI-a şi a XIIa. Cel mai important e ca profesorii Facultăţii de Biologie şi Geologie vor
testa doar noţiunile fundamentale.
După cum bine se ştie, cei care au promovat „Concursul Emil
Racoviţă” în aprilie 2013 au prioritate pentru locurile bugetate. Ei vor fi
urmaţi de cei care vor promova examenul de admitere din iulie 2013.
Facultatea oferă numeroase locuri la buget, după cum urmează:
SPECIALIZAREA

NR. LOCURI

BIOLOGIE

50

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI

50

BIOCHIMIE

30

BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
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Acestea fiind spuse, nu îmi mai rămâne decât să vă mulţumesc că aţi
citit articolul şi să vă urez multă baftă celor care ştiţi, vă doriţi sau v-aţi
hotărât ulterior să urmaţi Facultatea de Biologie şi Geologie.
Totodată, doresc să-i mulţumesc domnului Decan Conf. Dr. Ioan
Coroiu pentru bunăvoinţa de care a dat dovadă în realizarea acestui
material, pentru informaţiile utile pe care ni le-a furnizat şi de
asemenea, pentru susţinerea Organizaţiei Studenţilor pentru Natură.
Pentru mai multe informaţii, vă invităm să accesaţi site-ul
facultăţii: http://bioge.ubbcluj.ro.
Făgăraş Bianca
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VREAU LA FACULTATE

EXAMEN DE ADMITERE – FACULTATEA DE BIOLOGIE
SI GEOLOGIE

Summer School
După o sesiune lungă în care am avut nervii întinşi la maxim,
nivelul de stres a depăşit cotele normale, iar efortul intelectual depus a
fost mai mare ca de obicei, noi, studenţii tindem să fim foarte
entuziasmaţi când ne gândim că urmează vacanţa mare şi că în sfârşit
vine acea pauza bine meritată de care aveam atâta nevoie.
Majoritatea dintre voi v-aţi făcut, probabil, planuri pentru această
perioadă, dar pentru cei dintre voi care nu ştiţi cum şi ce o să faceţi în
aceste trei luni vă recomand să vă inscrieţi la cel puţin un summer
school. Bineînţeles, acest lucru este valabil şi pentru cei care şi-au
stabilit deja un program pentru vara asta, pentru că aceste summer
school-uri reprezintă o oportunitate perfectă pentru a cunoaşte oameni,
idei, concepţii şi culturi noi. Un alt avantaj al acestor şcoli de vară este
acela că pe lângă faptul că înveţi lucruri noi şi utile pentru viitor, te poţi
şi distra. Totodată prin această experienţă ajungi să te dezvolţi pe plan
personal şi ajungi să-ţi creezi relaţii şi prietenii cu oameni din toate
colţurile lumii. În plus, la finalul activităţilor întreprinse acolo primeşti o
diplomă care poate fi adăugată ca experienţă. Nu în ultimul rând acestea
sunt folositoare şi în momentul în care vrei să-ţi îmbunătăţeşti
aptitudinile de comunicare într-o limbă străină.
Pentru cei pe care am reuşit să vă conving, mai jos aveţi o serie de
link-uri din care vă puteţi documenta şi găsi un astfel de summer school
care să se potrivească nevoilor şi preferinţelor voastre.

http://www.summerschoolsineurope.eu
http://www.conted.ox.ac.uk
http://www.utrechtsummerschool.nl

Méhes Donna
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IDEI DE VACANŢĂ

SUCCES ÎN SESIUNE !!!

