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În loc de prefaţă 
 

                 Tuturor celor pasionaţi de biologie, geologie, natură sau ştiinţe, le dăm un sfat: citiţi 

BIO-ME! Aflaţi noutăţi, aprofundaţi unele subiecte, vă informaţi, iar apoi puteţi să ne 

împărtăşiţi impresiile şi experienţele voastre pe pagina de Facebook a revistei.  

                 Noi, cei care avem grijă să decurgă totul ca pe roate, suntem o echipă bine sudată, 

voluntari OSpN, tineri, curioşi, pasionaţi şi neobosiţi. Cu fiecare număr pe care îl publicăm, 

încercăm să aducem printre cititori o boare de aer proaspăt, vizionar.  

                 În speranţa că vă vom convinge de cele scrise mai sus, unul dintre bobocii care ni s-a 

alăturat de curând, s-a gândit să ne povestească puţin despre ce anume a determinat plăcerea 

de a lucra la o revistă şi ce presupune în mare, mecanismul de adaptare în cadrul echipei:  

                     "Apartenenţa unui loc, unei echipe, unei societăţi oferă siguranţă, deschide dru-

muri, provoacă inovaţia şi creativitatea şi, mai ales, oferă noi oportunităţi şi perspective. Eu, 

personal, simt această atmosferă atât productivă, cât şi primitoare chiar după puţin timp 

petrecut cu echipa OSpN şi, mai ales, BIO-ME. Poate nu mulţi simt atât de curând ceea ce pro-

mite a fi o reuşită, fie ea profesională sau personală, socială. Însă, un lucru e cert, avantajele 

sunt înzecite şi dezvoltarea fiecăruia dintre noi va fi cu mult mai roditoare."  

 

                 Asadar, dragi cititori, nu ne ramane decat sa va uram lectura placuta şi să vă cerem 

ajutorul în încercarea de a deveni mai buni, scriindu-ne sfaturi şi sugestii, poate chiar idei de 

articole!  

 

 

Echipa BIO-ME 
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Dacă aţi face o paralelă între 

perioada de studenţie prin care aţi 

trecut şi studenţii cărora le sunteţi 

sau le-aţi fost profesor, consideraţi 

că există diferenţe semnificative în 

ceea ce priveşte modul de gândire, 

perspectivele de viitor, abordarea 

ştiinţei? 

 

      Da, sunt diferențe semnificative, și e 

normal să fie așa. ”Every generation has 

its way” spune un cîntec de-a lui Joe 

Cocker. Noi am terminat facultatea în 

2000 și aparținem valului de tineri care 

au simțit pe pielea lor regimul comunist 

de dinainte de 1989. Deși eram doar într

-a șasea cînd a venit revoluția, îmi 

amintesc bine viața de atunci, iar multe 

lacune au fost umplute de poveștile 

părinților și ale bunicilor. Am avut no-

rocul așadar de a avea termen de com-

parație. Pentru generația noastră, re-

spectul pentru profesor prima în școală, 

inclusiv în facultate. Nu ne-ar fi trecut 

prin cap să contrazicem vreodată vreun 

profesor, cursurile ne erau dictate iar 

dacă vroiai să-ți vezi lucrarea, erai cata-

logat drept ”îndrăzneț” sau uneori chiar 

”tupeist”. Am avut marea șansă să avem 

în anul trei ca profesor de ecologie 

(Ecosisteme, mai exact) pe domnul 

profesor Claudiu Tudorancea, proaspăt 

reîntors în România după zeci de ani de 

exil în Canada, și care, neobișnuit cu sti-

lul comunist, ne-a deschis mințile, ne-a 

format și ne-a arătat de fapt ”cu ce se 

mănîncă un ecolog”. 

      Ca să revin la întrebarea voastră, da, 

există diferențe în modul de gîndire: noi 

eram mult mai închistați decît sunteți 

voi. Încorsetați încă în regulile stricte 

ale școlii, nu am avut  relații de 

”parteneriat” cu profesorii, deși ni le-am 

fi dorit.   

      În ceea ce privește perspectivele de 

viitor, trebuie să știți că nu are cum să 

existe un viitor arajat / garantat pentru 

fiecare absolvent de facultate. 

Incertitudinile, eșecurile, încercările 

repetate, nehotărîrile – toate fac parte 

din procesul de a-ți căuta și găsi în final 

(mai devreme sau mai tîrziu) menirea / 

meseria / vocația. Sigur că în ecuație 

trebuie să intre și șansa, dar 

convingerea mea este că dacă îți dorești 

un lucru destul de mult, cumva vei reuși 

să îl atingi. 

     Cît despre abordarea științei, îmi place 

să cred  că nu s-au schimbat multe în 

acest domeniu. Sigur, tehnologia 

evoluează, dar un bun cercetător trebuie 

să aibă, pe lîngă pregătirea teoretică și 

practică necesare, și din meticulozitatea 

caracteristică lui Bănărescu sau din 

scrupulozitatea lui Negrea (primul a fost 

un foarte bun ihtiolog, lucrarea sa din 

seria FAUNA ROMÂNIEI fiind citată ca 

reper nu doar de specialiștii din țară ci și 

de cei din afară; al doilea – un la fel de 

bun cladocerolog, speolog și membru al 

Academiei Române).      

      Ne puteţi explica de ce aţi ales să 

studiaţi ecologia acvatică? De unde 

a pornit pasiunea pentru studiul 

acestei ramuri a biologiei?  

      În primul rînd am ales ecologia. În clasa 

a unsprezecea eram la ora de geografie a 

mediului, cu cel mai sever profesor pe 

Interviu Şef Lucr. Dr. Karina Battes  

       NOTE DE SUBSOL  
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care l-am avut vreodată (domnul Va-

siliu, poreclit Țai), care ne povestea ceva 

despre despăduriri, supraexploatări și 

efectele lor asupra sănătății mediului. 

Îmi aduc aminte că am fost atît de im-

presionată, încît am hotărît că acesta 

trebuie să fie domeniul meu viitor. Cînd 

le-am povestit ce vreau să fac mai de-

parte, colegii de liceu m-au întrebat (în 

glumă) dacă mi-am încurcat sticluțele cu 

medicamente dimineața - asta pentru că 

eu am terminat clasă de uman, limbi 

străine, deci nu cu foarte multe legături 

cu ecologia. 

      Ajunsă la facultate, nu pot uita dis-

cuțiile purtate cu colegii de an pe la în-

ceput (în pauzele de la cursuri și la-

boratoare) – în care dezbăteam modurile 

diferite în care vom salva lumea: cum o 

să oprim mafia tăierilor ilegale de 

pădure, cum o să sprijinim agricultura 

biologică etc.  

     Pe parcurs ne-am pierdut elanul acesta 

”hei-rup-ist” și am ales ceva ce se poate 

realiza, adică ne-am încadrat în echipe 

și tematici de cercetare. Domnul 

profesor Tudorancea a fondat la noi la 

facultate colectivul de ecologie acvatică, 

a pus la punct laboratoarele în care lu-

crăm astăzi și a adus la catedră oamenii 

care vă predau vouă astăzi ecologie, 

astfel că ecologia acvatică a fost calea 

logică de urmat, inclusiv pentru mine. 

 

Pe ce grupe de nevertebrate vă place 

cel mai mult să lucraţi şi care este 

importanţa acestora? 

      Studiile de doctorat mi le-am realizat pe 

”puricii de baltă și verișorii lor”, așa cum 

îmi place să le povestesc studenților 

pentru a obține un zîmbet – două din 

partea lor, adică, pe cladocere și cope-

pode. Chiar dacă nu pot spune că ele 

sunt ”prima mea dragoste” (masteratul l

-am făcut pe diatomee bentonice), am 

continuat studiile pe aceste microcrusta-

cee, iar acum avem multe licențe și teze 

de master cu acest subiect de cercetare. 

Importanța acestor mici creaturi este 

una covîrșitoare în „economia” unui lac 

sau a unui rîu, pentru că ele se află în 

centrul tuturor lanțurilor trofice: se 

hrănesc cu alge (curățînd astfel de multe 

ori apa) și sunt consumate de alte 

nevertebrate sau de pești.   

Ce recomandări le-aţi face studenţilor 

care vor să urmeze o carieră di-

dactică? Dar celor care îşi doresc 

un viitor în cerecetare?  

      Cu părere de rău observ că din ce în ce 

mai puțini studenți sunt atrași de car-

iera didactică. Pentru cei care totuși iau 

în considerare și partea aceasta de 

predare, le spun din start că trebuie să 

se înarmeze cu muuultă răbdare și că 

trebuie să le placă.  

      Pentru cei care își văd viitorul în cer-

cetare, pe lîngă cele spuse mai sus cred 

că nu le strică deloc dacă sunt tenace și 

ordonați. Ajută extrem de mult și 

ușurința în înțelegerea limbii engleze, 

care este de ceva timp limba universală 

a științei.  

      Ca recomandări mai pragmatice, cred că 

merită încercate programele de maste-

rat și doctorat din țară sau străinătate, 

în domenii de cercetare cu aplicabilitate 

practică, deci cu șanse mari de finanțare.   

 

Antonia-Maria Mărgineanu 
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  Așa cum bine știm, toamna se numără 

bobocii, iar în cadrul OSpN-ului, având în ve-

dere faptul că nu demult au avut loc re-

crutări, acești nou-veniți se găsesc în număr 

mare: tineri optimiști, cu multe idei proaspete 

și deschiși la minte, care îşi doresc să încerce 

noi experiențe. Majoritatea sunt de la Facul-

tatea de Biologie și Geologie în anul întâi la 

diferite specializări, iar motivele pentru care 

au ales să facă voluntariat și părerile lor 

despre această organizație sunt variabile. 

Așadar, să vedem ce au de spus cei recent in-

tegrați în grup și care le sunt aspirațiile 

pentru viitor. 

    

  Manciu Robert, un novice în OSpN, student 

în primul an, specializarea Biologie, ne 

împărtășește faptul că a fost surprins din 

start de caracterul amical și binevoitor al 

membrilor organizației și al celorlalți studenți. 

De-asemenea, el privește cu entuziasm spir-

itul de echipă dezvoltat pe care l-a observat 

de la bun inceput. Robert este de părere că 

OSpN-ul are potențial foarte mare și își 

dorește să participe la îndeplinirea obiective-

lor ce au fost sau vor fi stabilite. 

  Bistrean Petru, de la specializarea Geologie, 

anul întâi, este de părere că primele 

săptămâni de facultate pot fi într-adevăr 

copleșitoare, însă diversele activități la care a 

participat, îndeosebi cele ale voluntarilor, dar 

și ieșirile cu prietenii i-au înlesnit acomo-

darea și au făcut ca prima lună de studenție 

să fie una de neuitat. Petru crede că viața de 

student nu poate fi completă dacă este lipsită 

de voluntariat și, de aceea, a ales să facă 

următorul pas spre o nouă experiență de 

viață, fiind foarte mulțumit că a luat această 

decizie.  

   

Rusu Dragoș Raul, în anul întâi la specializa-

rea Biotehnologii Industriale a Facultății de 

Biologie și Geologie ne spune că este foarte 

încântat de faptul că a intrat în organizație și 

că are totodată ocazia de a se implică în di-

versele proiecte pe care aceasta le pune la 

cale. De asemenea are o părere pozitivă 

despre membrii săi, pe care îi descrie ca fiind 

“oameni prietenoși și serioși în același timp”.  

 Acestea sunt doar câteva dintre aprecierile 

noilor studenți, cei care au ales să facă volun-

tariat, am putea spune, păreri care tind spre 

superlativul pozitiv. Nu e de mirare că lucru-

rile stau astfel, pentru că cine se aseamănă se 

adună, iar aici este vorba despre oameni per-

severenți și inteligenți care vor să colaboreze 

pentru a crea ceva durabil si frumos, îm-

preună. Mai presus de toate, nu tăgăduim 

faptul că noul mediu le va fi favorabil dez-

voltării personale. 

 

  Manciu Robert 

  Bistrean Petru   

 Rusu Dragoș           

Cu bobocii, la poveşti 

(Toamna voluntarilor) 
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 Așa cum am menționat și în articolele 

trecute, un test screening este un test rapid, 

ieftin, orientativ și ușor de aplicat, care nu 

are scopul de a diagnostica, ci de a orienta 

pacientul și medicul către eventuale 

demersuri ulterioare de diagnostic. În această 

categorie intră și triplul test (Multiple Marker 

Screening Test), care se efectuează în timpul 

sarcinii, cu scopul de a evalua riscul ca fătul 

să sufere de o boală cromozomială. 

 Este un test noninvaziv, care se 

efectuează din sângele mamei, fără riscuri 

pentru aceasta sau pentru sarcină (altele 

decât riscurile unei simple puncții venoase). 

În general, toate femeile însărcinate ar trebui 

să își facă acest test, însă triplul test se 

adresează, cu precădere, următoarelor 

categorii: 

Femei cu vârsta peste 35 de ani; 

Istoric familial de malformații congenitale 

și/sau boli genetice; 

Femeilor expuse anteconcepțional sau 

postconcepțional radiațiilor sau unor 

medicamente fetotoxice; 

Femeilor cărora li s-au depistat infecții cu 

potențial mutagen în timpul sarcinii. 

Sângele mamei este trimis la laborator, 

unde se dozează următorii parametri: 

AFP – alfa-fetoproteina, care este o 

proteină produsă de fetus; 

hCG – gonadotropina corionică, un 

hormon produs de placentă; 

estriol – un hormon produs atât de făt, 

cât și de placentă. 

Valorile concentrațiilor celor trei 

hormoni se interpretează de către un 

software, care ține cont și de parametrii 

ecografici ai fătului (de exemplu, lungimea 

femurului sau edemul nucal), dar și de vârsta 

mamei. De asemenea, se ține cont și de 

statutul de fumător al mamei, de antecedente 

gestaționale și de profilul glicemic (dacă 

mama are sau nu diabet zaharat). 

Rezultatul unui astfel de test se 

exprimă sub forma unui raport de risc, de 

exemplu risc de 1:200 pentru sindromul 

Down. După cum se observă, triplul test este 

departe de a da rezultate certe, de 

pozitivitate sau negativitate. În acest context, 

dacă riscul este considerat mare (de exemplu, 

1:200 vs 1:10 000), se recomandă analize 

ulterioare, de exemplu amniocenteza (o 

puncție abdominală din care se extrage lichid 

amniotic) sau biopsia de vilozități coriale 

placentare, proceduri cu valoare diagnostică 

deosebit de înaltă, dar care presupun risc 

pentru mamă și pentru făt (de exemplu, risc 

de pierdere a sarcinii). Conduita ulterioara 

unui rezultat de risc înalt depinde de 

alegerea personală a pacientei. 

În afară de riscul pentru sindromul 

Down, triplul test oferă valori de risc și 

pentru defecte de tub neural (de exemplu, 

spina bifida) sau pentru trisomia 18. 

Bineînțeles, ca în cazul oricărui test 

screening, pot exista atât rezultate fals 

pozitive (testul să indice un risc crescut 

pentru o boală, dar analize ulterioare să 

infirme prezența acesteia), cât și rezultate 

fals negative (când testul indică un risc 

scăzut, însă copilul se naște cu una din bolile 

de mai sus). De aceea, interpretarea unui 

astfel de test se face numai de către un 

obstetrician experimentat, în contextul 

valorilor statistice considerate normale 

pentru o populație din rasa și statutul 

persoanei analizate. 

Opinie personală. În virtutea unui 

trai cât mai natural și naturist, multe femei 

optează pentru a nu face aceste teste, din 

dorința unei sarcini cu un traseu cât mai 

normal. Personal, cred ca a nu profita de 

faptul că medicina oferă șansa de a fi 

informat despre propriul copil și despre 

posibilele boli de care acesta suferă este în 

sine un act de imprudență atât față de 

propriul organism, cât și față de cel al 

copilului. De asemenea, o altă explicație 

oferită de mamele care nu vor să facă aceste 

teste ține de faptul că nu doresc întreruperea 

sarcinii în cazul în care ar afla că acesta are o 

problema majoră de sănătate. Însă nici 

alternativa nu este, probabil, mai dezirabilă: 

nașterea unui copil cu dizabilități majore, 

care îl împiedică să ducă o viață normală. 

                          Dr. Claudiu Mirescu 

      Medic rezident anatomie patologică 

 Triplul test 

TESTE MEDICALE ÎN SARCINĂ (II)  
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Marie Curie, născută Maria Salomea 

Skłodowska, este o personalitate însemnată 

pentru istoria ştiinţei de la nivel mondial, 

fiind recunoscută pentru introducerea unui 

nou domeniu, radioactivitatea. Originară din 

Polonia şi stabilită în Franţa, cercetările sale 

i-au fost răsplătite prin două Premii Nobel, 

devenind astfel prima femeie care a obținut 

două astfel de premii și singurul savant 

căruia i s-a acordat Premiul Nobel pentru 

două domenii diferite. Alături de soțul ei,  

fizicianul Pierre Curie (un alt laureat al 

Premiului Nobel), Maria Skłodowska-Curie a 

fondat o adevărată dinastie de savanți, în-

cepând cu fiica ei, Irène Joliot-Curie (1897-

1956), câștigătoare a Premiului Nobel pentru 

chimie în 1935. 

 

 

Faimoasa universitate Sorbona din Paris 

constitue locul în care au început  studiile 

universitare ale Mariei Curie în anul 1891 

unde a obţinut licenţa în Fizică şi Ştiinţe 

Matematice. Pe urmă, în 1894 l-a întâlnit pe 

profesorul Şcolii de Fizică, Pierre Curie, cei 

doi căsătorindu-se un an mai târziu. A 

devenit succesorul soţului ei în postul de şef 

al Laboratorului de Fizică din cadrul 

Universităţii. Anul 1903 a fost unul favorabil 

pentru Marie ținând cont că a avut onoarea 

să primească titlul de doctor în ştiinţe, fiind 

prima femeie din Franţa cu o astfel de 

titulatură. Teza de doctorat a fost efectuată 

sub îndrumarea lui Gabriel Lippmann (și el 

laureat al Premiului Nobel) şi era intitulată 

„Cercetări asupra substanţelor radioactive”. 

Mai apoi, în 1906 a preluat, în urma 

decesului soțului ei, postul de Profesor de 

Fizică Generală al Facultăţii de Ştiinţe, fiind 

prima femeie deținătoare a acestui post. De 

asemenea, a fost numită în 1914 Directorul 

Laboratorului Curie de la Institutul Radium 

din cadrul Universităţii din Paris. 

Cercetările inițiale, realizate alături de 

soţul ei, se desfăşurau adeseori  în condiţii 

anevoioase. Descoperirea radioactivităţii din 

1896 de către Henri Becquerel a fost o sursă 

de inspirație pentru soții Curie în vederea 

întreprinderii anumitor studii şi analize care 

au dus la izolarea poloniului, numit astfel 

după ţara natală a Mariei, şi a radiului. 

Marie Curie a dezvoltat metode de separare a 

radiului din reziduurile radioactive în 

cantităţi suficiente pentru a permite 

caracterizarea şi studiul detaliat al 

proprietăţilor sale, în special pentru aplicaţii 

terapeutice. Pentru a putea descoperi radiul, 

Marie şi Pierre au lucrat timp de patru ani. 

Pentru a realiza acest lucru au fost nevoiţi să 

lucreze cu o tonă de minereu de uraniu. 

Guvernul austriac a donat minereul iar soţii 

Curie au fost nevoiţi să plătească doar 

transportul. 

 

 

MARIE CURIE (1867-1934) 
 

 
 
“Tot ceea ce a fost nou de văzut şi de învăţat a fost un deliciu pentru mine. Era ca şi 

cum mi se deschisese o lume nouă, lumea ştiinţei, în care mi s-a permis, în sfârşit, să 

mă bucur pe deplin de libertate.” – acestea au fost doar câteva cuvinte demne de 

memorat rostite cândva de Marie Curie, o femeie cu un intelect sclipitor. 
 

LAUREAŢII PREMIULUI  NOBEL  
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Marie Curie a promovat utilizarea 

radiului pentru tratarea suferinţelor iar în 

timpul Primului Război Mondial, asistată de 

fiica ei Irène, a întemeiat primele centre 

radiologice pentru tratarea răniţilor. În 1929 

preşedintele american Herbert Hoover i-a 

oferit o donaţie de 50.000 de dolari în 

vederea cumpărării de radiu, pentru a fi 

studiat în laboratoarele din Varşovia. 

Marie Curie, împreună cu soţul ei 

Pierre şi Henri Becquerel, a primit în 1903 

Premiul Nobel pentru fizică datorită 

descoperirii radioactivităţii. Opt ani mai 

târziu, în 1911, Marie Curie a primit şi 

Premiul Nobel pentru chimie pentru 

descoperirea poloniului şi radiului. Anii de 

cercetare cu elemente radioactive şi-au spus 

cuvântul, iar în ultimii ani de viaţă, Marie 

Curie a avut probleme de sănătate tot mai 

severe şi a decedat în 1934 în urma unei 

forme de leucemie. 

O fire modestă, Marie Curie a refuzat 

multe onoruri şi insista ca donaţiile 

financiare să fie direcţionate institutului de 

cercetare în care lucra. În Polonia a primit 

doctorate onorifice din partea Politehnicii 

din Lwów (1912), Universităţii din Poznań 

(1922), Universităţii din Cracovia (1924) şi a 

Politehnicii din Varşovia (1926). Albert 

Einstein afirma referitor la ea că este, 

probabil, singura persoană care nu poate fi 

coruptă de faimă. 

Marie Curie a fost onorată prin 

numeroase denumiri sau omagii. Spitalul de 

Pediatrie din Bucureşti, cel mai mare din 

ţară, îi poartă numele. Curie, unitatea de 

măsură pentru radioactivitate, este numit în 

onoarea ei. Elementul chimic numărul 96 

din tabelul periodic poartă numele de curiu. 

Institutul Curie din Paris, unul dintre cele 

mai importante instituţii de cercetare din 

lume în domeniul medicinei, biologiei şi 

biofizicii, îi poartă numele. La sfârşitul 

anilor 1980 a fost chipul de pe bancnota 

poloneză de 20.000 de zloţi dar şi de pe 

ultima bancnotă de 500 de franci. 

Însemnătatea activităţii ştiinţifice a 

Mariei Curie se extinde dincolo de 

descoperirea radioactivităţii, poloniului şi 

radiului. Cercetarea mecanismului 

radioactivităţii a sugerat existenţa unei 

activităţi la nivel atomic şi subatomic. Mai 

mult decât atât, s-a ajuns la ideea că atomul 

nu este indivizibil şi s-au propus diferite 

modele pentru structura atomică. 

Proprietăţile terapeutice deținute de 

radiu au fost studiate intens după moartea 

Mariei Curie, iar astăzi radiul este un 

element important pentru tratarea celulelor 

canceroase. 

2011 a fost anul Marie Curie în 

Polonia şi Franţa, iar Organizaţia Naţiunilor 

Unite a declarat acel an ca fiind Anul 

Internaţional al Chimiei.  

 

TUDOR BĂLTOIU 

 



 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balena albă este un mamifer marin ce face 

parte din ordinul Cetacea, subordinul 

Odontoceti. Subordinul Odontoceti cuprinde și 

alte specii precum cașaloți, delfini, balene cu 

cioc și narvali. Delphinapterus leucas este o 

specie ce aparține familiei Monodontidae. În 

această familie se mai găsește narvalul 

(Monodon monoceros), acesta fiind un cetaceu 

cu dinți. Ambele specii se găsesc în zonele 

costale arctice la latitudini mari. Numele 

științific este Delphinapterus leucas și a fost 

dat de Peter Simon Pallas în 1776, 

însemnând “balenă albă fără înotătoare”. 

Acest mamifer mai este cunoscut sub numele 

de belugă sau canar de mare datorită 

cântecelor pe care le produce.  

 Particularitatea cea mai uimitoare a 

belugăi este melonul său, cunoscut și sub 

numele de spermanțet, care prezintă o 

structură maleabilă și plină cu grăsime 

situată în zona frontală. Melonul reprezintă 

centrul ecolocației și își poate modifica 

mărimea în funcție de sunetele pe care aceste 

animale le produc. O altă particularitate o 

reprezintă gradul de sociabilitate ridicat al 

acestor mamifere și faptul că acestea coexistă 

în grupuri formate din relativ puțini indivizi. 

Comunicarea între membrii acestor grupuri 

se realizează utilizând click-uri de frecvență 

înaltă și fluierături, dar pot, de asemenea, să 

mimeze o varietate largă de sunete și s-a 

descoperit că vocalizările lor sunt remarcabil 

de asemănătoare cu cele ale oamenilor.                                                                           

  

Balena albă este de mărime mijlocie, unele 

exemplare ajungând până la 6 metri lungime, 

pot cântări aproximativ 1600 de kilograme și 

prezintă un strat izolator de grăsime de 10-15 

centimetri grosime. La naștere tegumentul lor 

are o culoare maronie, însă în decursul 

primelor săptămâni de viață acesta devine gri 

deschis. Până la vârsta de 6 ani melanocitele 

prezente în tegumentul belugilor pierd 

melanină în mod continuu, iar după 

încheierea acestui proces  

pielea este complet albă.  

 

Belugile au în general o distribuție 

circumpolară, în apele arctice și subarctice. 

Un grup de belugi a fost separat de restul 

indivizilor speciei în timpul ultimei ere 

glaciare, grup ce trăiește actualmente în 

estuarul rîului Saint Lawrence din estul 

Canadei. Cu excepția acestui grup izolat, 

celelate balene albe migrează din largul 

oceanului înghețat spre zonele costale în 

timpul iernii, înotând printre calotele 

glaciare. În timpul verii se pot găsi atât în 

ape superficiale cât și în ape marine adânci 

din nordul Rusiei, vestul Groenlandei, în 

Alaska și nordul Canadei. Totuși tiparul 

migrațiilor este foarte variabil, în funcție de 

fiecare populație de belugi.  

Habitatul acestor animale include atât 

apele puțin adânci din zonele de coastă, cum 

Balena albă – canarul mărilor 

    ŞTIINŢĂ ŞI  NATURĂ  
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ar fi golfurile, canalele și fiordurile 

țărmurilor arctice, cât și apele adânci pe 

care, în general, le populează pentru a se 

hrăni.. Pe întreaga planetă există 29 

subpopulații recunoscute de belugi, cu o 

populație globală care ajunge până la 

aproximativ 150,000 de exemplare.  

În concluzie, balenele albe sunt specii 

gregare care formeză grupuri de 2-25 de 

indivizi, cuprinzând masculi, femele și pui. 

Aceste animale pot trăi 50 de ani, însă 

vârsta medie este de 30 de ani. Aceasta se 

datorează faptului că indivizii pot cădea 

pradă oamenilor, balenelor ucigașe sau 

urșilor polari. Reproducerea belugilor are 

loc primăvara, de obicei, în luna martie sau 

aprilie în estuare, golfuri sau fiorduri 

pentru a fi protejate de prădători. Masculii 

atrag femelele utilizând o mare varietate de 

sunete și executând mișcări bruște ale cozii 

și ale capului, astfel melonul vibrează și 

semnalează altor masculi că o anume 

femelă este “luată”. Gestația durează aprox-

imativ 14 luni în sălbăticie și 16 luni în cap-

tivitate. Nașterile au loc în general în ape 

mai calde și puțin adânci unde tempera-

turile variază între 10 și 15 grade Celsius. 

Puii sunt capabili să înoate lângă mamele 

lor imediat după naștere și rămân dependeți 

de laptele acestora timp de un an, timp în 

care le apar dinții. Numărul progeniturilor 

per sarcină este mereu unu, iar intervalul 

între perioadele de reproducere este de 2-3 

ani. Femelele ating vârsta maturității sex-

uale între 4 și 7 ani, iar masculii între 7 și 9 

ani. Pe măsură ce îmbătrânesc femelele 

suferă o scădere a fertilității, așadar nu ex-

istă nașteri înregistrate după vârsta de 41 

de ani.  

Se hrănesc în mod oportunist și caută 

hrana în variate locuri, cum ar fi zonele de 

coastă, dar pot ajunge și până la adâncimi 

de 700 de metri pentru a-și urmări prada. 

Uneori, aceste animale adoptă strategii de 

hrănire. De exemplu, are loc sucțiunea unui 

volum de apă care ulterior va fi expulzat cu 

mare viteză pentru a descoperi posibilele 

prăzi camuflate în nisipul de pe fundul 

mării. O altă particularitate a 

comportamentului de hrănire o au belugile 

native râului Amur, care reprezintă granița 

dintre China și Rusia. În acest caz,  belugile 

vânează în grupuri alcătuite din 6-8 indivizi 

și formează un cerc în jurul bancului de 

pești țintit pentru a-i împiedica să scape, iar 

apoi fiecare belugă se hrănește pe rând cu 

peștii capturați. Aceste animale nu au dinți 

mari și ascuțiți fiind nevoiți să înghită prada 

întreagă. Belugile se hrănesc cu hering, 

cambule, moluște și alți pești de dimensiuni 

mai mici. 

O caracteristică importantă care le 

diferențiază de alte cetacee este 

flexibilitatea de a-și întoarce capul într-o 

parte până la aproximativ 90 de grade. 

Acest lucru se datorează existenței a șapte 

vertebre nefuzionate la nivelul gâtului. Ca o 

urmare, belugile cu gâtul bine definit 

reușesc să facă mișcări rotatorii ale capului 

în toate direcțiile, utile în momentul 

vânătorii. 

Timp de secole la rând belugile au 

fost capturate de triburile native zonelor 

arctice pentru ulei și piele pentru că sunt 

singurele cetacee care au pielea suficient de 

groasă pentru a fi folosită în tăbăcărie.  

Acest lucru împreună cu pescuitul excesiv a 

influențat scăderea a populației sălbatice de 

D.leucas, cu precădere în estul Canadei. 

Conform Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii (IUCN) beluga este pe 

punctul de a fi catalogată ca fiind un 

mamifer pe cale de dispariție, lucru care cel 

mai probabil se va întampla până la finele 

acestui secol. 

 

 
LARISA BAKONYI 
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Miruna Georgiana GHINIA  

Este cea de-a doua absolventă care a 

răspuns invitaţiei noastre, aceea de a lua 

parte la seria de interviuri organizate cu 

scopul informării actualilor studenţi ai 

Facultăţii de Biologie şi Geologie cu privire 

la posibilele traiectorii de  după absolvire. 

Miruna a început cercetarea în timpul 

lucrării de licenţă, intitulată „Influenţele 

cianobacteriei Spirulina asupra 

neurogenezei de fază adultă” sub 

îndrumarea d-nei Conf. Dr. Corina Roşioru. 

După finalizarea studiilor de biologie, în 

anul 2008, a urmat masteratul de 

Biotehnologii Moleculare, perioadă în care, 

sub îndrumarea d-lui Prof. Dr. Octavian 

Popescu şi a d-nei Șef lucrări Dr. Iulia Lu-

pan a realizat şi cercetările pentru lucrarea 

de dizertaţie: “Introducerea a două mutații 

punctiforme (H82C, K92C) în gena pentru 

hemeritrină de la Phascolopsis gloudii”. Mi-

runa a ales să continue o carieră în cer-

cetare. A urmat doctoratul sub îndrumarea 

d-lui Prof. Dr. Octavian Popescu, a d-lui Dr. 

Tudor Badea (SUA) și a d-nei Dr. Enrica 

Strettoi (Italia), finalizând teza intitulată: 

„Molecular tools to study the development 

and organization of retinal neuronal net-

works” în 2013. 

Actualmente, Miruna este postdoctorand în 

cadrul Institutului de Neuroştiinţe Pisa, 

care aparţine Consiliului Naţional de 

Cercetare al Italiei. Pentru a afla mai multe 

detalii despre experienţa acumulată pe 

durata perioadei de studenţie şi nu numai, 

vă invităm să citiţi interviul prezentat în 

cele ce urmează.  

 

De ce ai ales cercetarea și de unde 

pasiunea pentru aceasta?? 

Întotdeauna, o carieră în cercetare mi-a dat 

impresia unei meserii elegante, cu 

perspective în viitor şi o mare deschidere în 

întreaga lume (mult mai mult decât în 

România). Cel mai probabil m-a atras 

datorită curiozităţii şi dorinţei de a afla mai 

mult - caracteristici personale.  

 

Ai știut încă de când ai aplicat la facultate 

că vrei să urmezi o carieră în cercetare și 

în ce domeniu ţi-ai dori să o urmezi?  

Am dorit să merg spre cercetare încă de 

când am aplicat la facultate. Nu am fost 

convinsă că voi reuşi, dar mi-am dorit 

întotdeauna, deşi părea un răspuns naiv 

pentru majoritatea persoanelor, care mă 

întrebau ce va urma după cei trei ani de 

faculate şi cei doi de master. La nivel 

licență nu mi-a fost clar ce direcție aș dori să 

urmez în cercetare. Însă, încă din primele 

săptămâni ale cursurilor de master, când 

am început să fac practică în laborator, am 

ştiut concret că vreau să merg spre biologie 

moleculară.  

 

Te-au ajutat cursurile/laboratoarele/

seminariile din timpul facultății și 

masteratului?  

Mi-au fost de folos în special laboratoarele 

de genetică, cele în care se desfăşurau 

lucrări practice concrete. În opinia mea, 

nu au fost suficiente, prin urmare am 

încercat (şi din fericire am şi reuşit) să 

lucrez în laborator și în afara orelor din 

programa universitară, tip voluntariat în 

Centul de Biologie Moleculară al 

Institutului de Cercetări Interdisciplinare 

în Bio-Nano-Ştiinţe. 

Să stăm de vorbă cu și despre absolvenți   

Șef lucr. dr. Dorina PODAR,  Antonia-Maria Mărgineanu 



 

15 

De ce ai ales să pleci în străinătate? 

Am plecat în străinătate în timpul 

doctoratului, pentru că la momentul 

respectiv a fost singura şansă care mi s-a 

oferit pentru a-mi continua și finaliza 

studiile. Acolo am găsit o mare varietate 

de instituţii (laboratorare ale institutelor 

de cercetare, sau cele care aparţin de 

universităţi). Acestea au tradiţie în 

domeniul pe care l-am urmat în timpul 

studiilor doctorale – cercetarea în 

domeniul sistemului nervos. 

În perioada în care eu exploram 

posibilităţile de a urma cursurile de 

doctorat (atât la universităţi din ţară, cât 

şi din străinătate) domnul profesor 

Popescu, coordonatorul proiectului meu 

de masterat la acea vreme, mi-a povestit 

despre o poziţie disponibilă la NIH 

(National Institutes of Health), în 

laboratorul domnului Dr. Badea, pentru 

un doctorat în domeniul dezvoltării 

sistemului nervos, mai precis al retinei. 

În scurt timp, am luat legătura cu şeful 

de laborator care făcuse disponibilă 

poziţia. A urmat un interviu la telefon, 

apoi în luna septembrie, am reușit să îl 

întâlnesc personal, cu ocazia unei 

conferinţe la care a fost invitat în ţară. 

Imediat după interviul iniţial, am 

explorat cu ajutorul domnului Prof. Dr. 

Octavian Popescu şi al domnului Dr. 

Tudor Badea, posibilitatea de a fi student 

doctorand în laboratorul domnului Dr. 

Badea de la NIH.. Deoarece NIH nu este 

o structură universitară, a trebuit să fiu 

admisă într-un program doctoral 

universitar, având un contract de 

cotutelă între o universitate şi laboratorul 

de la NIH. Împreună cu domnul profesor 

Popescu am decis ca cea mai bună 

variantă ar fi să fiu admisă pe un post de 

doctorand la UBB, sub tutela domnului 

Popescu, având apoi ca şi co-coordonator 

pe domnul Dr. Badea. În plus, în toamna 

anului 2010 am fost câştigătoarea uneia 

dintre bursele pentru studenţi doctoranzi, 

acordate prin programul POSDRU. 

Perioada dintre începutul anului 

universitar (Octombrie 2010) și plecarea 

mea în Statele Unite (Aprilie 2011) a fost 

ocupată cu organizarea documentelor de 

muncă necesare pentru obţinerea vizei. 

Pot spune că, deşi a fost un proces ce a 

necesitat timp, totul a mers conform 

calendarului stabilit iniţial. Este bine de 

ştiut că, pentru a lucra în Statele Unite, 

orice cetăţean al altei ţări, trebuie să îşi 

acorde o perioadă între 3 şi 6 luni pentru 

obţinerea tuturor documentelor necesare, 

după admiterea propriu-zisă la noul loc 

de muncă. Din punct de vedere 

profesional, nu a fost timp pierdut. În 

fiecare săptămână, au urmat 

teleconferinţe pe Skype cu mentorul meu 

de la NIH, în vederea familiarizării cu 

subiectul pe care urma să îl studiez, 

respectiv dezvoltarea retinei, în special 

celulele retinale ganglionare.  

În aprilie 2011, am început să lucrez 

practic pentru teza mea de doctorat în 

Neurobiology Neurodegeneration and 

Repair Laboratory, în cadrul National 

Eye Institute, la NIH. În tot acest timp, 

am fost plătită ca student doctorand 

conform reglementărilor statului 

Maryland, unde se află institutul (în jur 

de 2300$ pe lună în primul an, urmând ca 

în cel de-al doilea, salariul lunar să fie 

aproximativ 2500$). În plus, pe tot 

parcursul celor 3 ani de doctorat am fost 

beneficiar al bursei POSDRU, conform 

contractului – bursele primite pe durata 

în care am fost în Statele Unite fiind cele 

pe care le-aş fi primit dacă aş fi urmat 

cursurile în ţară (aproximativ 350 € pe 

lună). Considerând nivelul de trai în 

oraşul Bethesda (suburbie a capitalei 

Washington DC), recunosc faptul că su-

portul primit prin bursa POSDRU a fost 

de ajutor.  

În Aprilie 2013, după exact 2 ani 

petrecuţi la NIH, şi exact cu 6 luni 

înainte de data programată terminării 

doctoratului, am plecat în Italia, 

continuându-mi cercetarea la Institutul 

de Neuroştiinţe din cadrul Consiliului 

Naţional de Cercetare al Italiei, în Pisa, 

în laboratorul doamnei Dr. Enrica 

Strettoi. Din punct de vedere 

administrativ, această rotaţie a fost 

prevăzută în contractul meu de bursă 

POSDRU. Din punct de vedere 

profesional, a fost o ocazie deosebită să 

profit de un laborator nou, dotat cu 

instrumente diferite faţă de cele existente 
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în laboratorul din SUA, experienţă venită 

la timpul potrivit pentru realizarea unor 

experimente finale ce aveau să 

completeze experimentele făcute anterior 

şi să contureze foarte frumos teza mea de 

doctorat. Pe toata perioada petrecută în 

Italia, întreaga finanţare a fost asigurată 

de bursa POSDRU, care pentru aceasta 

mobilitate era prevăzută la aproximativ 

1000 € pe lună, bursă care este aliniată cu 

cele ale celorlalţi studenţi doctoranzi din 

Europa.  

În ceea ce priveşte costurile pentru cărţi, 

conferinţe şi seminarii, acestea au fost 

susţinute egal din fonduri personale, bur-

sa POSDRU cât şi NIH. Deşi NIH nu este 

o structură universitară, programele 

pentru studenţi cât şi seminariile ştiinţi-

fice sunt gratuite, prin urmare şi aceasta 

a reprezentat un ajutor major şi un plus 

în dezvoltarea mea profesională.  

 

Ai fi putut să pleci și să urmezi urmezi o 

carieră în cercetare fără studii 

superioare de specialitate? Consideri că 

ai avut mai puține cunoștințe teoretice și 

mai puține abilități practice decît colegii 

din străinătate și că a trebuit să muncești 

în plus pentru a ajunge la nivelul lor de 

pregătire?  

Nu aș fi putut pleca fără diploma de studii 

superioare. Este obligatoriu să fii 

absolvent de master şi în cel mai bun caz, 

înrolat într-un program doctoral.  

La capitolul cunoştiinţe teoretice dobândite 

în timpul studiilor universitare, consider că 

excelam. În contrast, la capitolul abilităţi 

practice, suntem expuşi mult mai puţin, 

comparativ cu colegii noştri din alte ţări.  

 

Ce presupune de fapt activitatea de 

cercetare?  

În primul rând, o pregătire teoretică bună în 

direcția aleasă, secondată de o pregătire 

practică solidă (cu cât cunoști mai multe 

tehnici, cu atât şansele de dezvoltare ale 

abilității de a rezolva problemele apărute în 

cursul protocoalelor cresc). De asemenea, 

consider că pentru a putea să lucrezi în 

cercetare trebuie să ai disponibilitatea de a 

lucra cu program extins, uneori haotic. 

Acestea reprezintă calităţi necesare care, la 

un moment dat, ajung să facă diferenţa 

între un cercetător bun şi unul mai puţin 

pregătit. Totuşi, majoritatea sunt aspecte pe 

care le aflăm şi pe care le perfecţionăm doar 

după ce suntem deja parte a unui proiect de 

cercetare și când eşti convins că asta vrei să 

faci cu adevărat. 

 

Un aspect pe care îl consider deosebit de 

important în domeniul nostru, este 

socializarea cu alţi cercetători – networking. 

Este o calitate, care, ca și abilitățile 

menționate anterior, se dobândește o dată cu 

acumularea de experienţă în domeniu. Cu 

toate acestea, consider că este ceva ce mie, 

mi-a lipsit şi pe care colegii mei din alte ţări, 

o au ca şi calitate construită în timpul anilor 

de studiu. Dorinţa de a schimba păreri cu 

un specialist, fără să te ruşinezi pentru 

motivul că eşti doar la început. Credința că 

nimeni nu va discuta cu tine - un student, 

este o părere care, din păcate, este mereu 

prezentă în mentalitatea unui absolvent de 

studii superioare româneşti. Participarea la 

conferinţe ar trebui să reprezinte un aspect 

principal în formarea ca și cercetător, încă 

de pe băncile şcolii. Doar aşa se poate 

construi încrederea în tine și încrederea de a 

discuta fără rețineri și inhibiții despre ceea 

ce îţi place, referitor la domeniul de 

cercetare. De asemenea, prin participarea la 

conferințe poți realiza legături profesionale 

cu persoane cu aceeaşi calificare sau cu 

potenţiali angajatori sau viitori mentori.  

Pentru mulți studenți, costurile de 

participare la o conferință sunt sigură că 

reprezintă principarea limitare. Exista însă 

deosebit de multe beneficii pentru studenţi, 

la care eu nici nu mă gândeam când eram la 

început, şi de care evident, nu am beneficiat. 

De asemenea, şi faptul că desfăşurăm 

cercetare într-o ţară mai puţin înfloritoare 

în acest domeniu, este un aspect, de cele mai 

multe ori, apreciat de către organizatorii de 

conferinţe – există nenumărate avantaje 

pentru cercetătorii (în special tinerii) care 

provin și desfășoară activități de cercetare în 

ţările mai puțin dezvoltate.  
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Ce calități trebuie să aibă un student 

pentru a reuși să urmeze o carieră în 

cercetare?  

În principal, să o facă din pasiune. Consider, 

de asemenea, că pentru a reuşi să faci faţă 

presiunii în acest domeniu, trebuie să înveţi 

să îţi dezvolţi în timp un anumit tip de 

anduranţă (în cazul în care nu ai un astfel 

de har iniţial). Este recunoscut faptul că 

răbdarea şi dorinţa de a continua, indiferent 

de cât de mare este dezamăgirea unui 

rezultat negativ sau de o unei secvenţae de 

rezultate negative, trebuie să fie o calitate 

obligatorie pentru un succes pe termen lung. 

De asemenea, un cercetător trebuie să fie 

dispus oricând să lucreze în echipă, să 

accepte sfaturi, în egală măsură de la 

experţi şi de la începători.  

 

Acum că-ți urmezi calea, uitându-te 

înapoi, spune-ne care este părerea ta 

legată de abordarea generală a materiilor 

din cursul facultății. De exemplu dacă ai 

ales direcția de cercetare în domeniul 

biochimiei animale, consideri că n-ar fi 

trebuit să faci materii din domeniul 

biologiei vegetale? 

Gândindu-mă în urmă cred că într-adevăr 

am urmat și unele cursuri pe care acum le 

găsesc mai puţin folositoare pentru cariera 

mea, prin urmare consider că informaţia 

dobândită la materiile respective intră, mai 

degrabă, în categoria de cultură generală şi 

nu mă recomandă drept un absolvent de 

biologie. Pe de altă parte, nu cred că ar fi o 

idee bună scindarea materiilor în ceea ce 

priveşte regnurile. Consider că o mai bună 

adaptare a programei ar consta în 

organizarea materiilor în funcţie de ţelul 

ales o dată cu admiterea la facultate: pentru 

cei ce vor sa urmeze o carieră în învăţământ, 

aş considera că materiile de tip sistematic 

(botanica,  sistematica animalelor 

vertebrate/nevertebrate, etc.) ar cântări mai 

mult decât cele care au drept obiectiv să 

formeze un specialist în laborator. Pentru 

cei ce-şi doresc o astfel de carieră, materiile 

de tip biochimie, genetică, biologie 

moleculară, ar trebui să fie considerate 

principale.  

 

 

Te-au ajutat în vreun fel cursurile și 

laboratoarele din timpul facultății și 

masteratului pentru alegerea și formarea 

ta în tipul de cercetare ales?  

Da, în mare măsură. Nu aş fi avut cum să 

îmi fac o părere despre preferinţele mele 

pentru specializare dacă nu aş fi avut 

ocazia să fiu expusă la diferite materii. În 

cazul meu, în special cele în care 

informaţia de la curs se împletea cu cea 

pe care o descopeream în experimentele 

desfășurate în laborator.  

Cursurile şi lucrările practice la care se 

cer referate sau diverse proiecte, te ajută 

să îţi identifici propriul mod de a învăța, 

de a structura idei, de a dobândi un 

limbaj ştiinţific (fie el în română sau în 

engleză), să realizezi cerinţa într-un timp 

bine stabilit, să ştii unde să cauţi 

informaţia de specialitate.  

Pe de alta parte, în ceea ce priveşte 

dezvoltarea abilităţilor practice, le 

consider pe acestea ca fiind aspecte 

deosebit de importante, în special în 

formarea celor ce vor să-şi construiască o 

cariera bazată pe practică. Ea lipsește în 

proporţie de 80% (sau cel puţin a lipsit, 

atunci când eu eram studentă). 

Posibilitatea de a conduce un experiment 

şi de a stabili parametri control sau 

etalon, prelucrarea rezultatelor, redarea 

şi interpretarea din punct de vedere 

științific, a fost una foarte rară, de cele 

mai multe ori, responsabilul delegat 

pentru aceste activităţi era cel ce dirija în 

mare, activitatea propriu zisă.   

 

Lucrarea de licență/dizertație, inclusiv 

tema, metodele folosite și coordonatorul 

te-au ajutat în vreun fel în pregătirea ta 

ca tânăr cercetător ? 

În ceea ce mă priveşte, am început să 

obţin informaţii despe ceea ce înseamnă 

cercetare, şi despre cerinţele în domeniu, 

în timp ce lucram pentru teza mea de 

masterat. Îndrumătorii mei, atât domnul 

profesor Popescu cât şi doamna Dr. Iulia 

Lupan mi-au dat sfaturi preţioase, pe 

care le urmez şi în ziua de astăzi, şi pe 

care le voi aplica, cu siguranţă, în cazul în 

care voi avea ocazia sa formez, la rândul 

meu, alţi cercetători. 
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Ce le recomanzi viitorilor absolvenți să 

facă pentru a-și îmbunătăți CV-urile și să 

dobândească abilitățile necesare astfel 

încât să poată urma o traiectorie în 

cercetare? 

Consider că singura şansă este practica, 

ceea ce nu se poate realiza decât prin 

voluntariat în mare parte. Un CV se 

îmbunătăţeşte prin expunerea viitorului 

cercetător la cât mai multe tehnici. Nu 

rezultatele obţinute contează, ci chiar 

această expunere.  

 

Având acum experiența din cercetare, din 

punctul tău de vedere, ce am putea face 

noi, cadrele didactice în cadrul 

cursurilor/laboratoarelor/seminariilor 

sau a proiectelor de cercetare pentru a 

ajuta studenții să dobândească abilitățile 

necesare? 

Cred că implicarea directă şi 

responsabilizarea studentului asupra 

anumitor aspecte ce ţin de un proiect de 

cercetare ar ajuta foarte mult, cu menţiunea 

că, pentru studenţii fără experienţă, acestea 

ar fi posibile doar prin răsplătirea 

îndeplinirii obiectivelor şi acordarea unor 

beneficii precum participarea ca autor la 

articolele publicate.  

În plus, seminariile de tip Journal Club 

ajută. Îmi amintesc că, la unele ore de 

lucrări practice, se organizau încă de pe 

vremea când urmam eu cursurile de licenţă 

sau masterat, însă ideea şi motivația care 

stăteau la bază, erau neclare. De aceea şi 

atenţia pe care o oferea studentul era mult 

diminuată. Din experienţa acumulată în 

străinătate, am învăţat că, dacă studentul 

are de explicat articole în directă legătură 

cu un proiect în care este implicat, atenţia 

lui pentru acesta creşte exponenţial. Până la 

urmă, consider că doar aşa se poate stimula 

interesul unui student pentru cercetare: i se 

prezintă în linii mari, un anumit proiect 

apoi este stimulat să afle el mai multe. În 

acest mod, îşi extinde graniţele cunoaşterii 

în ceea ce priveşte tehnicile cunoscute, 

diversele abordări şi mai ales ceea ce se 

poate realiza – despre limite, atât atingerea 

cât şi depăşirea lor.  

 

 

Ai mai alege să urmezi cursurile 

Facultăţii de Biologie din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai? 

Da, cu siguranță. Doar că având experiența 

de acum aș începe mai repede munca de 

cercetare în regim de voluntariat.  
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Să stăm de vorbă cu și despre absolvenți   

Șef lucr. dr. Dorina PODAR,  Antonia-Maria Mărgineanu 

 

A absolvit Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul Universității Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Biochimie, în anul 2012. A absolvit ca și șefă 

de promoție, media notelor celor trei ani de studiu fiind 9,89. Este unul dintre 

absolvenţii care nu s-au dat bătuţi şi care şi-au urmat visul de a lucra în 

cercetare, reprezentând atât un motiv de mândrie pentru cadrele didactice, cât 

şi un exemplu pentru colegii mai mici.  

Lucrarea de licenţă, intitulată ”Clonarea şi exprimarea genei phbC de la 

Azotobacter vinelandii”, a realizat-o sub îndrumarea d-nei Şef de lucrări Dr. 

Iulia Lupan. 

În anul 2014, a finalizat masteratul de Neuroştiinţe Celulare şi Moleculare, în 

Germania, la Universitatea din Tübingen, lucrarea sa de dizertaţie intitulându-

se ”Dendritic processing of blue-green colour information in mouse horizontal 

cells”, avându-i ca şi coordonatori ştiinţifici pe Prof. Thomas Euler și Dr. Timm 

Schubert.  

În prezent, Sînziana este doctorand la King’s College London în cadrul 

Departamentului de Neurobiologie.  

Ea a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări şi să ne povestească mai pe larg 

despre ce anume a motivat-o să aleagă o carieră în cercetare și de ce a ales să-şi 

continue studiile în străinătate.  

Sînziana POP  
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De ce ai ales cercetarea, de unde 

pasiunea pentru aceasta?  

Am ales cercetarea pentru că încă din 

şcoala generală mă simţeam tare fericită 

citind cărţi de biologie şi întrebându-mă 

de ce şi cum anume funcţionează vietăţile 

şi subsistemele lor. Mi-am dat seama că 

în lumea academică voi putea să îmi 

câştig traiul făcând ceea ce îmi place. Iar 

acum, o dată ce am gustat din lumea 

cercetării, mă simt ca acasă: printre 

oameni curioşi şi entuziaşti, deştepţi şi 

excentrici. 

 

Ai ştiut că vrei să lucrezi în cercetare şi 

ce direcţie ştiinţifică vrei să urmezi încă 

de când ai aplicat la această facultate? 

Da. Am ştiut în mare în ce domenii aş 

vrea să ajung: biologie moleculară şi/sau 

semnalizare celulară.  

 

De unde pasiunea pentru biologie? Ai 

menţionat că ţi-ai dorit să lucrezi în 

domeniul biologiei moleculare şi/sau 

semnalizării celulare, înainte de a fi 

admisă la facultate. De ce şi cum ai aflat 

de aceste ramuri ale biologiei, pentru că 

în şcoală (liceu) sunt pomenite în rare 

cazuri?  

Biologia celulară şi cea moleculară sunt 

introduse în clasele a 9-a şi, respectiv, a 

12-a de liceu. Cele două sunt capitolele 

din biologia de liceu care m-au atras şi mi

-au plăcut în mod special. Am avut ocazia 

să le aprofundez la sfârşitul clasei a 12-a 

când am participat la pregătirea lotului 

naţional de Biologie. Tot aici am 

descoperit şi semnalizarea celulară. 

Lotul presupune două săptămâni intense 

în care 20 de elevi olimpici la Biologie 

sunt  preg ăt i ţ i  pent ru  e ta pa 

internaţională de către cadrele didactice 

de la UBB, Facultatea de Biologie. În 

urma unui examen final, cei mai buni 4 

din 20 participă la olimpiada 

internaţională. Dacă bine îmi amintesc, 

eu am fost pe locul al 11-lea şi nu am 

trecut mai departe. 

 

 

Te-au ajutat cursurile/ laboratoarele/ 

seminariile din timpul facultăţii? 

Cursurile de Citologie generală, Genetică, 

Biologie moleculară, Biochimie şi 

Semnalizare celulară mi-au plăcut în mod 

special şi m-au ajutat să am o bază 

teoretică solidă. Pentru că am ales să îmi 

continui activitatea în domeniul 

neuroştiinţelor, cursurile de Fiziologie 

animală mi-au fost folositoare pentru că 

explorează sistemul nervos în detaliu. Cât 

despre laboratoarele fiecărui curs, cele de 

Genetică şi Biochimie mi-au arătat 

tehnici pe care le-am folosit din nou: 

c l o n a r e ,  P C R ,  S D S - P A G E , 

imunohistochimie şi Western blotting.  

 

De ce ai ales să pleci în străinătate pentru 

masterat şi doctorat? 

Pentru mine, crescută şi şcolită în Cluj, 

am simţit că era timpul să plec de acasă. 

Voiam să văd cum e lumea ştiinţifică în 

alte ţări, cum e să studiezi, să trăieşti şi 

să lucrezi în limba oficială a ştiinţei, 

engleza. Nu am fost doar împinsă de 

curiozitate, ci am simţit că ce aş vrea eu 

să fac, neuroştiinţă moleculară, e mai 

dezvoltată în altă parte. Un alt motiv 

esenţial a fost că am aplicat pentru şi am 

primit o bursă de Master care mi-a 

acoperit toate costurile de viaţă. Ce să fie 

mai frumos decât să fii plătit să mergi la 

cursuri care te interesează şi să faci 

cercetare? Mi-am urmat studiile fără să 

fiu nevoită să lucrez altceva sau să îmi fac 

griji financiare. 

Acum am rămas în străinătate pentru 

doctorat. Am ales să mă mut din 

Germania în Anglia pentru a-mi face 

d o c t o r a t u l  i n  D e v e l o p m e n t a l 

Neurobiology şi, ca norocul, am fost 

acceptată. Am ales asta pentru că 

institutul la care îmi voi începe 

doctoratul, ”MRC - Centre for 

Developmental Neurobiology” e unul 

dintre cele mai bune din Europa pentru 

subiectul cu acelaşi nume, iar aceasta e ce 

îmi doresc să fac în continuare. Mai mult 

decât atât, Anglia e un loc bun pentru 

cercetare: cu îndrumători care te privesc 

ca pe un coleg, entuziasmaţi să schimbe 
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idei şi să se ocupe de tine. Spun aceasta 

pentru că am experimentat sistemul 

nemţesc care funcţionează diferit. 

Cercetarea în Germania e ierarhică, 

luată în general cu multă seriozitate şi 

tratată ca o slujbă, sistem nu foarte 

compatibil cu ideea mea de viaţă în 

ştiinţă. 

 

De ce ai ales programul de masterat de 

la Tübingen? E singurul program pentru 

care ai aplicat? 

Am ales să plec pentru motivele 

menţionate anterior. Am aplicat la 3 

programe de Master: cel de la Tübingen 

şi două programe Erasmus Mundus, 

unul tot în domeniul neuroştiinţelor, în 

Amsterdam şi altul în evoluţionism, în 

Grӧningen. Am fost acceptată la primele 

două şi am ales programul din 

Tübingen. Drept să spun, ştiam foarte 

vag ce vreau să fac în continuare, iar 

neuroştiinţa moleculară mi s-a părut la 

momentul respectiv cea mai potrivită 

pentru mine. Încă simt la fel. Alte 

motive pentru alegerea mea au fost 

financiare: programul din Tübingen mi-

a oferit o bursă de 650€ pe lună (cu 

posibilitatea de a primi 715€ pe lună 

dacă notele de după prima sesiune de 

examene erau bune), îndeajuns încât să 

îmi acopere şederea la cămin (240€ pe 

lună, singură în cameră) şi restul 

costurilor: mâncare, haine, ieşit în oraş 

şi drumeţii. Studiul universitar în 

Germania este gratuit, aşa că a mai 

trebuit doar să mă îngrijorez de taxa de 

reînmatriculare (130€ pe semestru) şi 

Semesterticket (70€ pe semestru), un 

abonament pe toare mijloacele de 

transport în comun din Tübingen şi din 

împrejurimile orăşelului. Biblioteca 

şcolii este foarte bine pusă la punct, iar 

Universitatea este abonată la toate 

jurnalele necesare. La şcoală (Graduate 

Training Center for Neuroscience, 

Tübingen) aveam voie să printăm cât şi 

ce vroiam, aşa că nu a trebuit să cheltui 

bani pentru articole sau cărţi. Ca şi 

comparaţie, programele Erasmus 

Mundus ofereau burse de 500€/lună care 

nu mi-ar fi acoperit toate costurile de 

subzistenţă. Pe lângă motivele 

profesionale şi financiare au mai fost şi 

cele personale: prietena mea cea mai 

bună studia şi încă mai studiază filosofie 

la Tübingen.  

 

Ai fi putut să pleci și să lucrezi în 

cercetare fără studii superioare de 

specialitate?  

Minimul necesar pentru a intra în 

cercetare în Germania este să fii student 

la Licenţă într-un domeniu ştiinţific: de 

la biologie, chimie, fizică până la 

matematică şi informatică; poate chiar 

şi filosofie. Cu această condiţie poţi 

contacta un laborator de cercetare şi 

întreba daca au nevoie de aşa numiţii 

HiWi (Hilfswilliger sau ajutor de 

cercetare). O asemenea slujbă poate să 

însemne de la 20 la 85 de ore pe lună, 

plata pe oră fiind în jur de 10€ pentru 

purtătorii de diplomă de Licenţă, mai 

puţin pentru studenţii la nivel Licenţă şi 

mai mult pentru deţinătorii de diplomă 

de Master. Aşadar, probabil se poate să 

ajungi în cercetare fără studiile 

superioare absolvite, dar în curs de 

absolvire. 

 

Consideri că ai avut mai puține 

cunoștințe teoretice sau mai puține 

abilități practice decât colegii din 

străinătate și că a trebuit să muncești în 

plus pentru a ajunge la nivelul lor de 

pregătire? 

La cursul de Master în Cellular & 

Molecular Neurobiology de la 

Universitatea din Tübingen am avut 

colegi veniţi din toată lumea. Nu 

consider că am fost mai puţin pregătită. 

Dimpotrivă, sistemul nemţesc îmi pare 

apropiat de cel românesc. Se pune şi aici 

accentul pe însuşirea cât mai multor 

informaţii. Spun aceasta, cu o oarecare 

părere de rău, deoarece mă aşteptam ca 

la un examen la Master să primesc 

întrebări creative, bazate pe înţelegerea 

conceptelor şi mai puţin pe reproducerea 

informaţiei primite în timpul cursului. 

Din păcate a fost mai mult cazul 
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reproducerii informaţiei predate. Însă, nu 

mă plâng. Programul din Tübingen este 

structurat ca jumi-juma teorie şi 

cercetare, cu două rotaţii de laborator 

(̎”lab rotations”) a câte două luni, una 

după fiecare semestru al primului an. Cel 

de-al doilea an e dedicat celei de-a doua 

rotaţii şi dizertaţiei, aşa că am avut parte 

de multă cercetare şi libertatea de a 

explora 3 laboratoare. În plus, am avut 

norocul unui coordonator în prima rotaţie 

de laborator care m-a stimulat să gândesc 

şi care m-a inspirat să aleg 

Developmental Neurobiology pentru 

cercetarea mea viitoare.  

 

Când ai început să cauți burse pentru 

masterat (cu cât timp înainte) și să aplici 

pentru ele? Unde ai căutat și cum ai aflat 

unde să cauți? Când e momentul potrivit 

pentru ca un student să înceapă aceste 

căutări? 

Am început să caut burse de masterat în 

ultimul an de licenţă, din octombrie, dar 

am aplicat pentru fiecare doar cu o 

săptămână înainte de data limită. Am 

aflat de bursele Erasmus Mundus de la 

un prieten din facultate şi de programul 

din Tübingen de la o cunoştinţă care 

studiază filosofie acolo. Majoritatea 

aplicaţii lor pentru masteratele 

internaţionale din Europa care încep în 

Octombrie au ca termen limită lunile 

Decembrie-Ianuarie. Pentru programele 

de MRes/PhD (Master of Research – 1 an 

+ doctorat – 3 ani) din Marea Britanie, 

termenele limită variază de la 

Septembrie până în Decembrie din anul 

premergător începerii programului. 

Studenţilor care vor să plece în 

străinătate pentru masterat, le-aş sugera 

să înceapă căutările cu cel târziu un an 

înainte. Aplicaţia implică de obicei o 

scrisoare de motivaţie, două recomandări 

de la profesorii din facultate, certificat de 

limbă (Cambridge, TOEFL sau IELTS) şi 

foaie matricolă tradusă şi legalizată. 

Pentru toate cele menţionate trebuie 

acordat ceva timp, deşi certificatul de 

limbă poate fi predat şi după data limită. 

Poate important de menţionat este că în 

Marea Britanie se poate aplica direct la 

doctorat cu diploma de licenţă. Doctoratul 

în Marea Britanie poate fi de 3 ani cu un 

proiect prestabilit într-un domeniu 

restrâns sau poate fi de 4 ani (cel de 

MRes/PhD) cu un an de rotaţii în 3 

laboratoare, urmat de cei 3 ani de 

doctorat. În acest caz, proiectul de 

doctorat este flexibil pentru că studentul 

îşi poate alege tema şi coordonatorul pe 

baza rotaţiilor de laborator din anul 

precedent. Într-un astfel de program m-

am înscris şi eu la King’s College London 

în Developmental Neurobiology cu data 

limită pentru trimiterea aplicaţiilor, în 

cazul meu, pe 28 Noiembrie 2013. O 

pagină de internet utilă pentru cei care se 

gândesc să plece în Marea Britanie 

pentru cercetare este findaphd.com. Aici 

vor putea găsi proiecte doctorale cu 

diferite termene limită pe tot parcursul 

anului. Programe doctorale, dar şi posturi 

de tehnician de laborator şi asistent în 

cercetare din întreaga lume se pot găsi pe 

site-ul nature: nature.com/naturejobs/

science.  

Pentru neuroştiinţe în Europa, burse şi 

poziţii de doctorat, postodoc sau chiar PI 

(Principal Investigator) se pot găsi 

pe fens.org (Federation of European 

Neuroscience Societies). 

 

Ce calități trebuie să aibă un student 

pentru a reuși să urmeze cercetarea? 

Ce cred eu că trebuie să facă un student 

pentru a fi în cercetare e să rămână 

entuziasmat, să îşi facă temele citind 

articole şi cărţi de specialitate, să nu ia 

toate lucrurile de bune, să nu fugă de 

puţină fizică atunci când vine vorba de a 

înţelege metodele ştiinţifice şi aparatele 

folosite. Pe lângă asta, mai sunt calităţi 

importante pe care aveam tendinţa să le 

ignor: diplomaţie şi comunicare. Un 

cercetător bun, cred eu, trebuie să 

păstreze relaţii bune cu alţi oameni de 

ştiinţă şi trebuie să îşi poată comunica 

cercetarea. Iar pentru că limba de 

circulaţie în ştiinţă este engleza, vrând-

nevrând, un cercetător trebuie să o 

vorbească şi să o scrie la un nivel 

avansat. Cel mai important, totuşi, este 

să îţi placă ce faci pentru că în cercetare 

http://findaphd.com/
http://nature.com/naturejobs/science
http://nature.com/naturejobs/science
http://fens.org/
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te aşteaptă multă frustrare şi multă 

muncă făcută în zadar şi apoi repetată. 

Aşa că trebuie să te ţii tare pe picioare, 

iar un truc pentru asta e să îţi placă ce 

faci. Spre exemplu, am petrecut două luni 

cu zile de muncă până la 12 noaptea 

uitându-mă la nişte neuroni fluorescenţi 

care creşteau şi se ramificau. După două 

luni ne-am dat seama că poate condiţiile 

noastre de lucru nu erau ideale şi 

trebuiau schimbate, ceea ce însemna că 

datele înregistrate anterior puteau fi 

neglijate. Am blestemat puţin, dar am 

trecut peste cu destulă energie să încerc 

din nou, tocmai pentru că îmi făcea 

plăcere să studiez ceea ce studiam.  

 

Ce presupune de fapt cercetarea?  

În cercetare, ca student, înveţi prima 

dată tehnici. Desigur, e de ajutor să le fi 

ştiut şi practicat înainte, dar nu necesar. 

În fiecare laborator în care am lucrat am 

fost instruită pe loc. Apoi urmează 

pregătirea teoretică în amănunt, iar asta 

e o parte foarte importantă. Pe subiectul 

tău mic de cercetare trebuie să ştii tot ce 

mişcă. Astfel îţi vin idei cu ce să continui 

sau cu cine să colaborezi şi eviţi să repeţi 

experimente deja făcute. Totodată, 

consider că nu trebuie să te limitezi 

domeniului tău. Odată ce cunoşti 

cercetarea ta şi a altora pe un subiect, a 

trage cu ochiul într-un alt domeniu e tot 

timpul plăcut, interesant şi o sursă de 

inspiraţie. Pentru mine, mai ales, e 

absolut necesar să cunosc din anatomia şi 

fiziologia mai multor specii şi din 

evoluţionism. Ai nevoie de aceste 

cunoştinţe când studiezi embriologie. În 

plus, interdisciplinaritatea e acum tare la 

modă. 

Cercetarea nu e o slujbă. Sau cel puţin nu 

ar trebui să fie. Nu văd rostul în a 

număra ore pe zi în care un cercetător e 

văzut ca fiind prezent în laborator/birou. 

În primul rând, poţi să munceşti citind 

articole de specialitate de oriunde şi la 

orice oră. În al doilea rând, experimentele 

şi analiza lor îţi dictează când şi cât 

lucrezi în laborator. Asta înseamnă că 

poţi lucra chiar şi 16 ore pe zi, fără 

weekend liber sau, dimpotrivă, poţi lucra 

4 ore pe zi pentru că pur şi simplu nu ai 

ce face în perioada cu pricina. Asta mi s-a 

întâmplat când aşteptam să se nască 

nişte şoricei transgenici. Pe de altă parte, 

cred că trebuie să balansezi viaţa 

profesională cu cea personală, iar pentru 

că un cercetător trebuie să rămână 

motivat, o mică vacanţă o dată la 2-3 luni 

e binevenită. Este o poveste haioasă din 

timpul unei întâlniri de laborator cu un 

cercetător care a arătat un grafic colegilor 

lui: calitatea disecţiilor lui în timp, cu o 

tendinţă descrescătoare pornind de la 

ultima lui vacanţă.  

În cercetare, mai cred eu, e important să 

ştii cum să îţi interpretezi rezultatele. 

Asta e ceva ce înveţi cu timpul de la şi 

împreună cu îndrumătorii tăi. Ca 

student, e bine să ai idei originale, dar nu 

e de speriat dacă nu le ai. Până la 

terminarea doctoratului eşti încă sub 

aripa coordonatorului tău şi ai timp 

berechet să îţi formulezi propriile teorii şi 

să îţi afli interesele.  

Un alt lucru pentru care trebuie să fii 

pregătit în cercetare este să fii pedagog. 

Aşa cum cineva te-a învăţat ce şi cum, va 

veni şi rândul tău să instruieşti un viitor 

cercetător, de la tehnici până la cum să 

abordezi o problemă şi să publici.  

Un cercetător bun ştie şi cum să îşi 

prezinte munca. Pentru asta trebuie 

lucrat: cum se fac imagini bune şi 

publicabile, cum se face o prezentare şi 

cum se vorbeşte în public. Într-un caz 

ideal, coordonatorul are grijă ca 

studentul lui să înveţe aşa ceva. 

Cercetarea mai presupune şi să alegi o 

întrebare bună. Până la urmă, cercetarea 

e competitivă, iar banii sunt mai greu de 

obţinut. O întrebare bună va atrage după 

sine publicaţii bune şi finanţare. Un 

ultim lucru care merită menţionat e 

mobilitatea în cercetare: să fii pregătit să 

colinzi lumea largă pentru luni la rând 

pentru şcoli de vară, colaborări, 

conferinţe, doctorat, postdoc, un post de 

PI (principal investigator). 

 

Acum, că ai ales această direcție și-ți 

urmezi calea, uitându-te înapoi, spune-ne 

care este părerea ta legată de abordarea 

generală a materiilor din cursul 

facultății? Fiindcă ai ales să urmezi 

cercetarea în biologiei animale/umane 
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consideri că n-ar fi trebui să faci materii 

din domeniul biologiei vegetale? 

Acum mă bucur că am studiat materii 

atât de variate. Sunt fericită să ştiu câte 

ceva din fiecare domeniu. Asta mă ajută 

când citesc cu plăcere din cărţi sau 

jurnale care nu au nici o legătură cu 

neuroştiinţele. La nivelul licenţă, unde 

cel mai important e să îţi formezi o bază 

teoretică solidă, cred că am avut parte de 

profesori buni şi oameni interesanţi care 

şi-au făcut datoria de a mă entuziasma 

de biologie. 

 

C u r su r i l e ,  l abo r a t o a r e l e  ș i 

seminariile din timpul facultății ți-

au fost de ajutor pentru alegerea și 

formarea ta în direcția de cercetare 

aleasă? 

Chiar dinainte de a intra la facultate m-

am hotărât că îmi place biologia 

moleculară şi m-am bucurat că în primul 

semestru am început cu Citologia 

predată de Lucian Barbu. În toate 

etapele studiilor mele am fost 

influenţată nu doar de subiectul studiat 

ci şi de oameni. Aşa că am fost tare 

fericită să fiu întâmpinată la primul curs 

de un profesor aşa cum mi-am imaginat 

că sunt oamenii în ştiinţă: inteligenţi, cu 

mult umor şi foarte relaxaţi. Asta m-a 

stimulat în plus să vreau să ajung 

printre cercetători.  

Deşi ştiam că îmi place biologia 

moleculară animală, am încercat, uneori 

ca o provocare, să învăţ cât pot eu de 

bine şi pentru materiile despre care 

eram sigură că nu vreau să le 

aprofundez mai departe. Asta se 

întâmpla mai mult în sesiune. În timpul 

semestrului citeam doar ce mă interesa 

în mod deosebit. Aşa mi-am stabilit ca 

biblii: ”Biology” de Campbell,  ”Molecular 

Biology of the Cell” de Alberts şi 

”Principles of Biochemistry” de 

Lehninger, capitolele de biologie 

animală. Nu citeam în fiecare zi şi nu 

eram tare consecventă, dar aveam nopţi 

în care nu mă dezlipeam de ele. 

Am urmat şi modulul pedagogic mai 

mult la îndemnul mamei care spunea să 

îl privesc ca pe o plasă de siguranţă. 

Acum nu regret că am făcut asta pentru 

că oriunde ajungi în cercetare, să fii un 

bun pedagog e un atu. Iar cursurile de 

pedagogie m-au învăţat unele trucuri în 

acest sens. 

La toate cursurile şi laboratoarele am 

început să fim provocaţi să vorbim, deşi 

toţi studenţii se temeau de asta. Apoi am 

avut seminarii la care am prezentat 

referate şi a trebuit să găsim singuri 

articole şi să sintetizăm informaţii de 

specialitate. Cred că a fost un început 

bun, deşi referatele prezentate nu erau 

neapărat luate în serios. Până la urmă a 

rămas la alegerea fiecăruia cât de bine 

voia să îşi pregătească referatul. 

Limbajul ştiinţific s-a înfiripat şi el prin 

cursuri şi prezentări, dar acesta cred că 

vine oricum în mod natural o dată ce 

ajungi să lucrezi în domeniu. E chiar 

amuzant acum, când în limbajul 

ştiinţific, îmi găsesc mai uşor cuvintele 

în engleză decât în limba maternă. 

Cred că oriunde în lume nivelul Licenţă 

este mai mult destinat teoriei. Cursurile 

din cadrul facultăţii de Biologie sunt 

adaptate pentru asta şi sunt bune. 

Pentru mine, cursurile de Fiziologie 

animală şi Biologie moleculară au fost de 

bază. În urma lor am fost bine pregătită 

pentru următoarea etapă: Masteratul în 

neuroştiinţe moleculare. Iar acum că voi 

continua pe embriologie, cursurile de 

Zoologia vertebratelor mi-au fost foarte 

utile pentru că în embriologie se 

foloseşte multă anatomie comparată. Pe 

lângă asta, cursurile în sine au fost 

speciale, le-am simţit ca pe un basm 

relatat de un bun povestitor: Ioan 

Coroiu.  

 

Lucrarea de licență/dizertație, inclusiv 

tema, metodele folosite și coordonatorul 

te-au ajutat în formarea ta ca tânăr 

cercetător? 

Da, pentru că a fost primul meu proiect 

într-un laborator. Pe langă metodele 

învăţate (clonare, PCR, SDS-PAGE), am 

vorbit cu cercetătorii şi m-am asigurat că 

e calea pe care vreau să o apuc. Apoi am 

scris lucrarea de Licenţă care a fost 

prima mea tentativă de lucrare 
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ştiinţifică. Aşadar, am trecut printr-un 

proces care mă aşteaptă de nenumărate 

ori în cercetare şi asta mi-a plăcut. Mi-am 

ales bine coordonatorul (Iulia Lupan), 

care are obiceiul de a te stimula să 

gândeşti şi să îţi pui întrebări. Însă, tema 

pentru lucrarea mea de Licenţă nu a fost 

legată de ce voiam să fac mai departe. Am 

ales acest proiect fiindcă îmi doream să 

învăţ tehnicile de bază din biologia 

moleculară.  

 

Ce recomandări le faci viitorilor 

absolvenți pentru a-și îmbunătăți CV-urile 

și pentru a dobândi abilitățile necesare 

dacă vor să urmeze o traiectorie în 

cercetare?  

Pentru a aplica la Master sau doctorat: 

notele contează. Vesticii sunt foarte 

impresionaţi dacă ai note bune şi dacă ai 

fost şef de promoţie. La Tübingen, o notă 

mare este ceva rar şi recompensează un 

efort de învăţare deosebit. Apoi vine 

experienţa de laborator. Eu am fost 

destul de pierdută şi oarecum leneşă. Nu 

am contactat un laborator de cercetare în 

Cluj pe timpul semestrului, sau nu am 

insistat destul. De curând am aflat că 

este un laborator bun pe  ̎Cognitive 

Neuroscience ̎ la Fac. de Psihologie de la 

UBB şi am regretat că nu le-am scris 

când eram la nivelul Licenţă. Experienţa 

în laborator contează pentru CV, dar şi 

pentru a te hotărî în ce domeniu vrei să 

lucrezi. Pe lângă asta, dacă lucrezi deja 

pentru un laborator bun din anul 1 sau 2, 

cel mai probabil vei contribui la scrierea 

unui articol. Moneda de schimb în ştiinţă 

e, până la urmă, numărul de articole. Aş 

recomanda tuturor studenţilor care se 

gândesc la cercetare să contacteze 

laboratore bune şi să întrebe dacă au loc 

de un voluntar. În plus, odată ce eşti 

voluntar într-un laborator, poţi ajunge să 

îţi prezinţi proiectul la conferinţe, sau să 

participi la şcoli de vară. Chiar este o 

şcoală de vară foarte bună pe neuroştiinţe 

în apropiere de Cluj:  ”Transylvanian 

Experimental Neuroscience Summer 

School” la care voi încerca să particip în 

următorii ani.  

 

Cu experienţa de acum, din punctul tău 

de vedere, ce am putea face noi, cadrele 

didactice, în cadrul cursurilor/ 

seminariilor/ laboratoarelor/ sau a 

proiectelor de cercetare pentru a ajuta 

studenții să dobândească abilitățile 

necesare unei astfel de cariere? 

În general, cursurile de la secţia 

Biochimie au fost bine puse la punct 

pentru scopul lor de a întemeia o bază 

teoretică. Ce aş schimba ar fi conţinutul a 

două dintre ele: Biostatistică şi Operare 

pe calculator. Ambele sunt importante în 

cercetare, dar ce s-a predat pentru 

promoţia noastră nu mi-a folosit în mod 

special. La Biostatistică aş 

recomanda  ̎Statistics for the life 

sciences ̎ de Samuels, Witner şi 

Schaffner ca şi carte de căpătâi. Aş mai 

recomanda şi multă practică în timpul 

cursului cu programe ca SPSS sau 

Matlab. La Operare pe calculator, din 

câte îmi amintesc, am explorat Microsoft 

Office. În laboratoarele în care am lucrat 

eu în Germania, pachetul de la Microsoft 

e din ce în ce mai puţin folosit. Pentru 

scrierea publicaţiilor ştiinţifice, aş fi 

preferat să învăţ un software precum 

LaTeX, iar pentru pregătirea 

prezentărilor şi imaginilor Canvas sau 

Adobe Illustrator. Nu ştiu dacă îşi are 

locul aici, dar o lecţie despre ImageJ ar fi 

oricând binevenită! LaTeX şi ImageJ sunt 

gratuite. 

La unele laboratoare am folosit tehnici şi 

aparate mult prea vechi şi ieşite din uz. 

În schimbul lor, aş încuraja mai 

degraba ̎ Journal Clubs ̎ în cadrul 

cărora se stabileşte un articol recent sau 

de temelie, pe săptămână, pe care îl 

citeşte toată lumea înscrisă la seminar şi 

îl discută sub ghidajul unui cadru 

didactic. De preferat, articolul e publicat 

de cadrul respectiv sau e din domeniul 

restrâns al cadrului didactic. Astfel, 

studenţii au la îndemână un expert care 

să îi ajute şi să-i lămurească.  

Orice coordonator al unui proiect de 

cercetare cred că ar trebui să fie un 

mentor. Datoria lui s-ar întinde dincolo 

de a-l învăţa pe studentul ales tehnicile 

necesare. Trebuie să-l şi ghideze: cum să 

citească articole de specialitate, care e 
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gândirea din spatele proiectului şi rostul 

lui şi cum să îl prezinte în faţa unui public. 

Un coordonator bun cred că îşi încurajează 

studentul să participe la conferinţe şi şcoli 

de vară şi caută finanţarea necesară. Ştiu, 

pare mult, dar studentul crescut de un 

coordonator este, până la urmă, 

reprezentantul lui în lumea ştiinţifică. 

 

Ai mai alege să urmezi cursurile Facultăţii 

de Biologie din cadrul Universităţii Babeş-

Bolyai? 

Da, cu o singură modificare: aş alege încă 

din primul an de licenţă să contactez 

laboratorul de Neuroştiinţe Cognitive de la 

Facultatea de Psihologie.  
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Timp Liber 

Orizontală 

 

8. Allium cepa 

10. Rosa gallica 

11. Lavandula angustifolia 

12. Zea mays 

17. Alliaria officinalis 

18. Mespilus germanica 

21. Malus pumila var domestica 

22. Phaseolus vulgaris 

24. Laurus nobilis 

26. Cocos nucifera 

28. Vitis vinifera 

29. Punica granatum 

30. Citrus nobilis 

 

 

 

 

           Verticală 

 

1. Daucus carota 

2. Ranunculus ficaria 

3. Cichorium intybus 

4. Olea europaea 

5. Prunus cerasus 

6. Mgnifera indica 

7. Musa paradisiaca 

9. Persea americana 

13. Chelidonium majus 

14. Humulus lupulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Curcubita pepo 

16. Soladanella montana 

19. Chrzsanthemum leucanthemum 

20. Cicer arietinum 

23. Pastinaca sativa 

25. Solanum tuberosum 

27. Quercus pubescens 

 

Denumiri populare 
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Orizontală 

1. Animal rezultat din hibridarea dintre un coiot și un lup. 

2. Un hibrid dintre două animale din lumi diferite: cămila 

din Asia și lama din America de Sud. 

3. Rezultatul din împerecherea între un mascul tigru și o 

femelă de leu. 

5. Animal rezultat prin încrucișarea dintre un leu mascul și 

o femelă de tigru. 

6. Animal hibrid care este steril si este obtinut prin 

încrucisarea dintre armasar si magarita. 

7. Animal rezultat prin hibridarea dintre cal si zebra. 

 

 

 

 

 

1. Animal hibrid obținut prin încrucișarea dintre iapă și 
măgar. 

4. Animal cu pete maro care e rezultatul dintre o femelă 
de urs polar și un mascul grizzly. 

5. Animal obținut prin hibridarea dintre un mascul leopard 
și o femelă de leu. 

 

Verticală 

Animale hibride 
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Amanita muscaria 


