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ÎN LOC DE PREFA Ă
Ziua de 8 Aprilie are o semnificație aparte pentru echipa
BIO-ME - reprezintă data lansării primului număr al revistei.
Încă de atunci, ne-au caracterizat entuziasmul de a lucra
împreună, dorința de a crea articole din ce în ce mai interesante
şi captivante, pentru a vi le oferi vouă, pasionaților de biologie.
Considerăm că nici o performanță nu poate fi atinsă decât prin
muncă, perseverență şi seriozitate, astfel că BIO-ME a devenit
pentru noi un mod de viață, un cadru pe care, constant urmărim
să îl îmbunătățim.
Și de această dată, ne dorim să vă împărtășim rezultatele muncii
noastre, îndemnându-vă să descoperiți informații utile printre
paginile revistei, iar misterele ce se regăsesc în lumea vie să nu
înceteze să vă impresioneze.
Enjoy the reading !
ECHIPA BIO-ME
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Note de Subsol
INTERVIU ȘEF DE LUCRĂRI DR. DORINA PODAR
Diana Galea

Arii de specialitate: Histologia și Anatomia Plantelor, Fiziologia
Plantelor
anilor de studii. În liceu mi-a plăcut genetica,
precum și celelalte materii de biologie. De
asemenea, îmi plăcuse mult chimia, în special
cea organică, pe care, am și aprofundat-o fiindcă
a fost materie de admitere. Ca urmare, când am
intrat la facultate, mă vedeam lucrând într-un
domeniu care să îmbine genetica și biochimia.
Din acest motiv, am ales specializarea biologie
și chimie, și n-am optat pentru nici o altă
specializare. De biologie moleculară, la vremea
aceea nu știam.

1 . Domeniul dumneavoastră de
cercetare îl reprezintă biologia
vegetală. Aţi dorit încă de la
începutul facultăţii să-l urmaţi ?
Care este motivul pentru care
studiaţi plantele şi de ce le-aţi
recomanda şi studenţilor să le
acorde mai multă atenţie?
Da, domeniul de cercetare în care lucrez
este biologia vegetală. Însă nu mi-am dorit
dintotdeauna să urmez această direcție.
Când am dat admitere la facultate nu
căutam un domeniu anume. De altfel, nici nu
știam ce fel de materii vom face pe parcursul
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În perioada studenției cred că m-au marcat
mai mult cadrele didactice care predau fiecare
materie, decât materia în sine. Mi-a plăcut
întotdeauna să învăț, dar pentru mine, a contat
și cum ni s-a predat. Atunci, biologia vegetală
nu a devenit o opțiune pe care aș fi ales-o. În
anul II, mi-a plăcut biochimia și am ales să-mi
fac lucrarea de licență în această direcție. S-a
îmbinat foarte bine la momentul respectiv cu
fiziologia animală, d-l Prof. Dr. Petrescu Ioan și
d-șoara Conf. Dr. Roșioru Corina, având proiect
împreună. În anul IV, am ales materiile de
medicală: hematologia și imunologia, deși
majoritatea colegilor optaseră pentru materii
”mai ușoare”, unde se luau note mai mari. N-am
regretat niciodată alegerea făcută, imunologia a
fost dragoste la prima vedere, atât din punct de
vedere al modului de predare, cât și al
conținutului. Pentru dizertație am și ales
imunologia cu d-na dr. Cristea Anca. Doream să
urmez doctorat în aceast domeniu, dar în țară
nu se putea, astfel că am încercat în 2-3 locuri
în străinătate, dar n-am fost acceptată. Aș fi
continuat să aplic, dacă nu apărea biologia
vegetală.
De la începutul anului IV, am fost întrebată
dacă nu aș dori să vin pe post de preparator la
Fiziologia plantelor. Firește că am răspuns DA,
căci oare ce student nu-și dorește un job pe tavă
când termină facultatea? Cu toate acestea, la
finalul anului mi s-a spus că nu s-a aprobat
scoaterea postului la concurs, dar să continui cu
masteratul, ceea ce de altfel oricum aveam în

plan. Între timp, am mers și la concursul de
titularizare în învățământ și m-am titularizat
la o școală generală în Cluj, ceea ce pentru
mine, fiind din Cluj, era foarte bine. Așa că, în
timpul masteratului am lucrat și în
învățământul preuniversitar. După master,
am făcut câteva aplicații pentru doctorat în
imunologie, dar între timp, de la fiziologia
plantelor am fost îndemnată să mă înscriu la
doctorat în această direcție, urmând ca până la
urmă să se scoată și postul la concurs. Nu
știam ce să aleg: doctorat în imunologie în
străinătate, dar încă nu aveam un răspuns
afirmativ sau doctorat în fiziologia plantelor
cu promisiunea unui loc de muncă. M-am
consultat cu părinții și deși ei nu mi-au spus ce
să aleg, mi-au sugerat să ”nu las pasărea din
mână pentru cea de pe gard”. Așa m-am
înscris la doctorat în domeniul fiziologiei
vegetale. Da, biologia vegetală, n-a fost
dragoste la prima vedere, dar am îndrăgit-o în
timp. În fond și la urma urmei, plantele stau
la baza întregului ecosistem chiar dacă,
adesea, nu le acordăm o atenție deosebită ,
fără ele nu putem trăi. Nurecomand în mod
special studenților să urmeze acest domeniu.
Din contră, le recomand doar celor care doresc
să-l urmeze din pasiune.
Cercetarea în domeniul vegetal e mai grea
decât în alte domenii, se cer mult mai multe
controale, mult mai multe experimente pentru
a ți se accepta publicarea rezultatelor și în
plus, trebuie să aștepți mereu ca plantele să
crească iar acest lucru durează mult mai mult
decât la microorganisme de exemplu. Ceea ce
le spun însă studenților, mai ales, celor din
anul I, este să nu-și îngrădească opțiunile, în
sensul de a învăța sau a prezenta deschidere
doar pentru o anumită materie. Mulți studenți
spun că vin la biologie pentru genetică și în
primul semestru refuză să accepte că se fac
alte materii și ca urmare nici nu-și apleacă
urechile. Părerea mea este că în felul acesta
îți limitezi singur opțiunile. Nu știi niciodată
de unde se pot ivi ocazii. Mai mult, toate
direcțiile de cercetare presupun cunoștințe din
diverse materii. De exemplu pentru a face
biologie vegetală trebuie să știi fiziologie
vegetală, biochimie, biologie moleculară,
genetică, anatomie și histologie, botanică și
alte materii, în funcție de direcția de cercetare:
parazitologie, ecologie, biologie structurală.
Acest lucru e valabil și pentru alte domenii de
cercetare, inlcusiv animal și uman. Trebuie să
ai un bagaj de cunoștințe divers pentru a putea
elabora o problemă de cercetare și pentru ca
apoi să poți stabili protocolul experimental și
să interpretezi rezultatele.

2. V-au ajutat experienţele pe care le-aţi
avut în străinătate, atât la Universitatea
din Bruxelles, cât şi la cea din York, să
vă formaţi ca şi cercetător, având în
vedere că, în afara României se pune
mai mult accent pe cercetare?
Toate stagiile de cercetare în străinătate au
fost benefice. Am învățat enorm, de la oameni
pasionați și cu multă experiență. Primul stagiu a
fost în timpul doctoratului, în Ungaria, la Godollo,
iar mai apoi la Sussex University în Marea
Britanie. Acolo mi s-au deschis pentru prima dată
cu adevărat ochii în ceea ce privește elaborarea
unui design experimental și a modului de
prelucrare și interpretare a rezultatelor. De altfel,
a fost cel mai productiv stagiu de cercetare la care
am participat. În plus, am mers singură, am
lucrat 10-16 ore pe zi și asta s-a și văzut. Nu am
avut altceva de făcut decât cercetare. Și un mare
plus pentru cercetarea din străinătate este că nu
ai problemele financiare de aici în ceea ce privește
consumabilele. Încă am frustrări și nemulțumiri
legate de această problemă, și din acest punct de
vedere tot nu am reușit să mă reintegrez în
sistemul nostru deficitar și greoi.

3. Majoritatea studiilor pe care le
desfăşuraţi sunt axate pe transportorii
de metale, la plante.
De ce v-aţi
îndreptat atenţia asupra acestora?
Nu am lucrat pe transportorii de metale decât
după terminarea doctoratului. Așa cum am spus,
am început doctoratul în domeniul fiziologiei
plantelor, iar tema de cercetare a presupus
investigarea efectelor metalelor grele din sol
asupra plantelor. În timpul doctoratului, chiar și
la University of Sussex am lucrat strict fiziologie
combinată cu ecotoxicologie și știința mediului.
Primul stagiu postdoc a fost în Belgia și acolo am
învățat pentru prima dată biologie moleculară.
Acela a fost un stagiu pe care nu mi l-am căutat
eu. D-l Prof. Dragoș Nicolae, mi-a spus de el și
m-a îndemnat să merg să învăț biologie
moleculară. Și bine am făcut, căci așa am pus
bazele pe care apoi am construit.

Photo: Roxana Scutariu
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publicațiilor care rezultă în
urma cercetării. Acest lucru
mă nemulțumește, dar asta
nu înseamnă că nu trebuie
să mergi mai departe. În
legătură
cu
tipul
de
activitate, didactică sau de
cercetare și care mă definește
mai mult, nu cred că balanța
înclină spre vreuna dintre
ele. Așa cum am spus, dacă
ești în învățământ, trebuie să
le îmbini pe amândouă și
amândouă trebuie să te
definească.

Puntea de legătura între doctorat și
stagiul postdoc din Belgia au fost metalele
grele, în laboratorul din Bruxelles lucrând
chiar pe transportori de metale grele la
plante. Și așa am început cu transportorii de
metale, pe care am continuat să-i studiez și
la University of York, în Marea Britanie.

4. Activitatea didactică şi cea de
cercetare nu sunt uşor de împăcat,
în primul rând, datorită programului foarte încărcat. Ce vă motivează
să găsiţi un echilbru între cele două
şi de asemenea, care dintre ele
credeţi că vă defineşte mai mult?
Dacă optezi sau accepți un loc de muncă
în învățământ acest lucru presupune
activitate didactică. Fiecare dintre noi e
conștient că în învățământ ai ore de predat.
Atunci când predai, înveți și tu foarte multe,
căci încercând să explici altora, structurezi
informația și o sintetizezi mult mai bine
decât atunci când o faci doar pentru tine. În
plus, activitatea didactică îți aduce și
studenți pasionați alături de care îmi face o
deosebită plăcere să lucrez pentru lucrări de
diplomă sau dizertație și poate pe viitor, chiar ca și colegi. Din punct de vedere al
încărcăturii didactice, la noi în țară mi se
pare foarte mare norma didactică, având în
vedere că de fapt suntem evaluați pe baza
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5.
La noi în ţară,
cercetarea nu este la fel
de apreciată ca peste
hotare. Ce sfat le-aţi da
studenţilor
pasionaţi,
care îşi doresc o astfel de carieră?
Da, e adevărat, la noi în țară, banii
investiți pentru cercetare sunt mult mai
puțini decât în străinătate. În plus, fiindcă
nici nu avem o tradiție în cercetare, de sute de
ani cum e cazul altor țări, infrastructura este
mult mai puțin pusă la punct. În schimb,
acest lucru nu i-a împiedicat pe mulți români
să facă descoperiri senzaționale, chiar la ei
acasă, iar pe alții nu i-a împiedicat să-și pună
bazele cunoștințelor ca apoi să plece și mai
apoi să revină în țară. Marea problemă din
ultimii ani în cercetare este cea financiară,
atât în ceea ce privește consumabilele, cât și
salariile. Dacă ți se aprobă un proiect cu o
anumită sumă de bani și pe urmă îți taie
bugetul la jumătate ce faci cu cercetătorii pe
care i-ai angajat cu un anumit salariu?
Nesiguranța zilei de mâine te omoară în
cercetare. Pe studenții care își doresc cu
adevărat cercetare îi sfătuiesc să o facă. E
chiar foarte bine să faci cât de mult poți în
țară, nevoia și frustrările te fac uneori foarte
inventiv. Evident că sfatul meu este ca
studenții care doresc cercetare să fie pregătiți
să plece și în stagii de pregătire în străinătate
căci pot învăța enorm. Pe scurt, dacă dorești
cercetare, fă cercetare! Dacă ești pasionat, vei
găsi mijloacele care să te ajute să lucrezi ceea
ce-ți place.
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Vreau la facultate!

Interviu Conf. Univ. Dr. Manuela Banciu
-PROGRAMUL ERASMUS
ERASMUS-Rusu Dragoș

1. Dat fiind succesul vădit al
p r ogramu lu i de în vă țământ
„Erasmus” în spațiul european,
dorim să vă întrebăm ce sunt
bursele Erasmus și care sunt condițiile de eligibilitate pentru acestea?
Bursele Erasmus+ (fostele burse
Erasmus până la sfârşitul anului universitar 2013-2014 sunt granturi de mobilitate
oferite de către Comisia Europeană studenţilor aflaţi la orice nivel de studiu
(licenţă, master sau doctorat), ȋn scop
educativ şi formativ. Există două tipuri de
mobilităţi finanţate prin intermediul
acestor granturi şi anume, mobilităţi de
studii şi mobilităţi de practică. Mobilităţile de studii constau ȋn participarea la
studiile oferite de către o anumită universitate participantă la programul Erasmus+
ȋntr-o perioadă de timp cuprinsă ȋntre 3 şi
10 luni. Mobilitățile de practică constau ȋn
efectuarea unor stagii de practică ȋn cadrul
unei universităţi participante la acest
program (cum ar fi activități practice de
cercetare) ȋntr-o perioadă de timp cuprinsă
ȋntre 2 şi 10 luni. Aceste mobilităţi sunt
stabilite ȋn urma unor acorduri ȋncheiate
ȋntre facultatea noastră şi o facultate cu
profil similar din cadrul unei universităţi
participante la programul Erasmus+. Un
student poate beneficia de 12 luni de
mobilitate la fiecare nivel de studiu. Anul
acesta universitar cuantumul burselor de
studii a fost de 500 Euro/lună pentru toate
țările participante cu excepţia Bulgariei şi
Ungariei şi de 450 Euro/lună pentru
Bulgaria şi Ungaria. Cuantumul burselor
de practică a fost de 700 Euro/ lună pentru
toate țările participante cu excepţia
Bulgariei şi Ungariei şi de 650 Euro/lună
pentru Bulgaria şi Ungaria.
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Pentru a candida în vederea obținerii
unei mobilităţi în cadrul Programului
ERASMUS+,
solicitanţii
trebuie
să
îndeplinească simultan următoarele condiţii:

să fie înmatriculaţi la Universitatea
Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de
studiu (licenţă, master, doctorat) şi
indiferent de statut („bugetat” sau „cu
taxă”);

să fi absolvit cel puţin un an de studiu în
momentul începerii mobilităţii (se aplică
numai în cazul nivelului licenţă);

să fie integralişti după ultima sesiune de
examene;

media notelor obţinute după ultima
sesiune sa fie mai mare sau egală cu 8;

să deţină un certificat de competenţă
lingvistică într-o limbă de circulaţie
internaţională sau în limba în care se
predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;

studentul trebuie să fie prezent la
procesul de selecţie.

2. Având în vedere faptul că programul Erasmus oferă deosebita oportunitate
de a cunoaște un alt mediu universitar, ne puteți spune care ar fi avantajele și,
eventual, dezavantajele studenților care decid să plece la studiu în străinătate
prin intermediul acestor burse?
Eu cred că această ȋntrebare ar trebui adresată ȋn primul rând unor studenţi care au beneficiat de aceste granturi. Principalele avantaje rezidă chiar din obiectivul major al Programului
Erasmus+ şi anume, creşterea şanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competențe
suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunătățirea competențelor lingvistice. Pe
lângă acest avantaj, eu văd şi unul legat de dezvoltarea voastră personală şi anume acela că
aveţi, astfel, posibilitatea de a vă dovedi vouă faptul că sunteţi competitivi şi capabili de a face
faţă cerinţelor altor universităţi. Dezavantajele constau în distanța față de familie, prieteni,
faptul că ȋn anumite situații banii pentru bursa Erasmus sunt livraţi doar după o lună de la
ȋnceperea stagiului etc. De asemenea, având ȋn vedere că programele de studii din străinătate
nu coincid 100% cu cele oferite de către facultatea noastră, va trebui ca, la ȋntoarcerea ȋn ţară,
să urmaţi cursurile neacoperite de stagiul Erasmus.
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3. Care sunt universitățile partenere la care pot studia bursierii facultății
noastre?
Universităţile care au acorduri semnate pentru mobilităţi de studii cu universitatea noastră,
pentru domeniul Biologie, sunt trecute ȋn tabelul de mai jos. Mobilităţile de practică se stabilesc pe
baza colaborărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.
Mobilități Erasmus Plus - anul universitar 2015-2016 - Domeniul Biologie
Țară

Germani
a
Germani
a
Germani
a
Spania
Spania
Spania
Ungaria
Ungaria
Ungaria
Ungaria
Italia
Italia
Portugali
a
Suedia

Cod
Erasmus

Numele Universității

D GREIFS01

Ernst-Arndt-Univ.
Greifswald
Martin-Luther Univ. HalleWittenberg
Universität Regensburg

D HALLE01
D
REGENSB01
E
BARCELO02
E LACORU01
E
VALENCI02
HU
BUDAPES01
HU
BUDAPES08
HU
DEBRECE01
HU
SZEGED01
I PISA01
I
VITERBO01
P VILA-RE01
S GAVLE01

Mobilități de studiu - studenți
Nivel

Nu
măr

Luni/
mobilitate

To
tal

L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L, M,
D
L

2

4

8

3

5

15

4

5

20

2

6

12

2

10

20

5

5

25

5

5

25

4

5

20

5

5

25

5

5

25

1

12

12

2

5

10

Univ. de Tras-os-Montes e
A.Douro
University of Gavle

L

3

5

15

L

2

5

10

Universitat Autonoma de
Barcelona
Universidad de A Coruna
Univ. Politecnica de Valencia
ELTE Budapest
Semmelweis University
Debrecen University
Szeged University
Universita di Pisa
Univ. degli Studi di Tuscia

Turcia

TR IZMIR03

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-IYTE

M, D

6

6

36

Ungaria

HU
SZEGED01
UK
NOTTING01

Szeged University

M anul
II
M anul
II

1

3, 7

3, 7

1

3, 7

3, 7

UK

University of Nottingham

Anunț - Mobilități Erasmus Plus –anul universitar 2015-2016 – Domeniul Geologie
Țară

Cod
Erasmus

Numele
Universității

Germa
nia

D
BREMEN
01
I
PAVIA01
UK
SALFORD
01

Universität Bremen

L- nivel licenţă,
M-nivel Master,
D-nivel doctorat.

Italia
UK
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Univ. degli Studi di
Pavia
University of Salford

Mobilități de studiu –
studenți
Nive Nu
Luni/
T
l
mă mobilita ot
r
te
al
L, M
2
5
1
0
L, M

2

6

M, D

1

5

1
2
5

4. Ne puteți oferi o medie anuală a studenților Facultății de Biologie și Geologie
care beneficiază de burse Erasmus?
Fiind responsabilă de acest program din anul 2014, vă pot oferi doar informaţii legate de anul
universitar 2014-2015 când au beneficiat sau vor beneficia de astfel de mobilităţi un număr de 16
studenţi (2 doctoranzi, 11 studenţi la nivel master, 3 studenţi la nivel licenţă).

5. Știm că studenții selectați și-au ales în mod liber destinația Erasmus. În acest
context, există o preferință pentru o țară anume?
De obicei preferinţa este condiţionată de limba ȋn care se predau cursurile la universitatea din
străinătate. De aceea au fost selectate universităţile cu programe de studiu ȋn limba engleză sau
programe a căror limbă de predare este uşor de ȋnvăţat, precum limba spaniolă.

6. Acestea fiind spuse, ce sfat le-ați putea oferi tinerilor care doresc/se gândesc
să aplice pentru programul Erasmus?
Ȋn primul rând, APLICAŢI !!! Alegeţi mobilităţile de studii după o consultare atentă şi
ȋnțeleaptă a programelor oferite de către universităţile partenere. Ȋn cazul unui stagiu de
practică, alegeţi acele grupuri de cercetare din străinătate care au experienţă ştiinţifică solidă ȋn
domeniul biologic ȋn care doriţi să vă dezvoltaţi ȋn viitor. Nu ȋn ultimul rând, nu uitaţi că
prestaţia voastră ȋn cadrul acestor stagii este o carte de vizită atât pentru facultatea noastră cât
şi pentru Universitatea „Babeş-Bolyai” şi care ar putea condiţiona prelungirea acordurilor existente.

http://www.erasmusmadrid.org/wp-content/uploads/2013/09/world-map1-1018x395.jpg
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Marijuana medicinală
substanță de abuz sau medicament ?
Dr. Claudiu Mirescu, Medic rezident anatomie patologică, asistent universitar

Drogurile: o noțiune care determină
respingere din partea celei mai mari
părți a populației și suscită interes din
partea
cercetătorilor.
Dependență,
delincvență, boală, moarte ar fi doar
câteva dintre cuvintele cheie din
aceeași familie semantică. În timp ce
majoritatea se luptă cu acest fenomen
(medicina, poliția, societatea civilă),
există o categorie de oameni care susțin
că legalizarea pentru consum a unor
droguri considerate “ușoare” ar fi
benefică din punct de vedere medical.
Să vedem, însă, care sunt avantajele și
dezavantajele unui astfel de consum și
care este, cu adevărat, limita dintre
doză terapeutică și abuz.
Cannabisul este un compus
psihoactiv extras din planta Cannabis
sp. Mai este cunoscut sub denumirea
de marijuana. Cea mai frecventă cale
de administrare este inhalatorie, prin
fumat, iar efectele pentru care se
consumă sunt de la euforie la relaxare
și îmbunătățirea momentană a stării
psihice. În ciuda acestor efecte aparent
benefice și benigne, există o serie de
efecte secundare asupra organismului,
unele imediate (în timpul consumului),
altele pe termen lung. În prima
categorie intră tahicardia (creșterea
frecvenței cardiace) până la valori care
exced cu mult creșterile fiziologice (de
exemplu, tahicardia din adaptarea
cardiacă la efortul fizic). De aceea,
consumatorii de cannabis sunt tinerii
cei mai expuși la a face infarct
miocardic, una dintre principalele
cauze de deces în rândul acestora. Pe
termen lung, consumul de cannabis se
asociază cu efecte secundare neuro-
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logice semnificative: pierderea capacității
de concentrare și memorare (de aici, rata
crescută de abandon școlar în rândul consumatorilor),
tulburări
psihologice
(anxietate), scăderea timpului de reacție
(asociată cu incapacitatea de a conduce
mașina) și dependența. Oprirea administrării provoacă iritabilitate, insomnie și
scăderea apetitului.
Până aici, s-au expus o serie de
argumente conform cărora consumul de
cannabis nu trebuie legalizat și indicat ca
și medicament. Dar, până la urmă, există
vreun medicament fără efecte secundare?
Dacă citim un prospect al unor medicamente extrem de utilizate, aflăm că acestea au efecte nedorite din ce în ce mai
variate: de la uscăciunea gurii și tuse, la
aritmii cardiace maligne și posibil deces.
Principalul efect secundar al medicamentelor antiaritmice sunt aritmiile. Antidepresivele
avertizează
împotriva
tendințelor suicidare în timpul tratamentului! Și totuși, sunt medicamente pe care
pacienții le iau zilnic, la indicația medicilor, și sunt mulțumiți de tratament.
Pentru majoritatea oamenilor,
subiectul drogurilor este unul tabu, cu
care nu le place să aibă de a face nici
măcar la nivel conversațional, iar cei care
consumă astfel de substanțe sunt priviți
ca niște paria ai societății. În realitate,
cred că nu exagerez când spun că fiecare
dintre noi avem cel puțin o cunoștință
care are sau a avut, la un moment dat, o
problema adictivă. Devenim dependenți
de picături nazale, fără de care simțim că
nu mai putem respira sau de anxiolitice
doar prin capacitatea adictivă a
substanțelor active din aceste medica-

mente. Mai mult decât atât, devenim
foarte ușor dependenți psihic de tot
felul de obiceiuri, chimice sau nu, care
ni se par că ne fac viața mai bună. Nici
nu are rost să aduc în discuție alcoolul
și tutunul. O anecdotă din folclorul
internetului spune că facem exces de
cafea de luni până vineri ca să facem
față la muncă și de alcool de vineri
până duminică pentru a uita ce viață
grea avem în timpul săptămânii. Deci
întreb din nou, cine nu are probleme cu
abuzul de substanțe ?
În ceea ce privește reglementarea consumului medical de cannabis,
subiectul ia o întorsătură delicată.
Medicina de azi este bazată pe dovezi
științifice și statistice. Introducerea
unor medicamente noi se bazează pe
studii de lungă durată, randomizate,
pe cohorte (loturi de studiu) foarte
mari, de ordinul zecilor, sutelor de mii
de persoane. Este nevoie de un lot de
control (alcătuit din pacienți tratați
prin metode sau cu medicamente deja
cunoscute) și un lot de studiu (subiecți
tratați cu medicamentul nou, a cărui
punere pe piață se dorește). În cazul
cannabisului, astfel de studii încâ nu
există, deci din start nu are cum să fie
considerat un medicament aprobat. De
altfel,
însăși
modalitatea
de
admi- nistrare lasă de dorit: pare imposibil să se acrediteze și să se valideze
pe piață un medicament care se administrează prin fumat, în condițiile în
care fumul însuși conține câteva sute
de compuși nocivi din start (dintre care
majoritatea prezente și în fumul de
țigară obișnuită).
Un alt aspect dificil de controlat
în cazul administrării de marijuana
medicinală este doza. Doza este un
concept fundamental în medicină și farmacologie, pentru că definește acea
cantitate de substanță activă suficient
de mare pentru a avea efectul dorit,
dar suficient de mică pentru a
minimiza efectele secundare. O doză
prea mare (supradoză) este dăunătoare
și chiar fatală în cazul cvasitotalității
medicamentelor de pe piață. Ori, atunci

când puritatea extractului este din start
îndoielnică (așa cum este cazul cannabisului), peste care se mai adaugă și faptul
că un consumator de regulă își rulează
singur țigările, este mult prea dificil de
controlat doza pe care și-o administrează
un pacient și efectele acesteia. În acest
sens, siguranța consumatorului este prima
care are de suferit. De exemplu, dacă
acesta este obișnuit cu un anumit grad de
puritate, în momentul în care schimbă
furnizorul sau stocul de extract vegetal,
acesta poate avea o puritate mai mare și,
chiar dacă rulează o țigară cu aceeași
dimensiune, doza poate fi din start mult
prea mare pentru organism, iar efectele
secundare (imediate și de durată) mai
semnificative. Expunerea la doză mare de
cannabis este asociată cu tulburări psihiatrice acute: psihoză de tip paranoid și
pierderea contactului cu realitatea.
Indicațiile pentru administrarea
medicală de cannabis, așa cum sunt ele
reglementate în peste 20 de state din
SUA, unde consumul este legal, sunt
următoarele:
Antiemetic – adică împotriva senzațiilor de greață și vomă, în special
cele produse de efectul agenților
chimioterapeutici (din terapia anticanceroasă);

Antialgic – împotriva durerii care
nu poate fi controlată prin metode
antialgice obișnuite, cum este durerea din stadiile terminale ale unor
forme de cancer;

Antiepileptic – în controlul crizelor
de epilepsie care nu pot fi controlate
cu alte modalități farmacologice (sau
din cadrul manifestărilor unor
tumori cerebrale care nu pot fi operate);

În controlul durerii din cadrul HIV/
AIDS
Folosirea cannabisului în scopuri medicale nu exclude apariția efectelor secundare ale consumului recreațional. Dimpotrivă, consumatorii se pot afla sub impresia că abuzul este mai puțin dăunător în
cazul unei substanțe aprobate/prescrise,
ceea ce este fals.
O altă problemă este aceea că un pa
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cient căruia i se indică marijuana
medicinală este rareori monoafectat (are
doar boala pentru care i se prescrie
consumul). După cum s-a menționat, de
multe ori este vorba despre pacienți cu
cancer sau HIV/AIDS, care pot avea, pe
lângă boala de bază, o serie de
comorbidități (alte boli) sau complicații.
Astfel, persoanele cu insuficiență hepatică
sau renală (cum e cazul multor bolnavi de
cancer, în special în stadiul terminal) sunt
mult mai expuse la efectele secundare ale
consumului de cannabis.
În ciuda tuturor acestor efecte
secundare, în cazul pacienților la care un
tratament curativ nu mai este posibil (cum
sunt pacienții cu cancer terminal), se pune
problema ca aceștia să aibă o calitate a
vieții cât mai bună și să li se asigure
condiții cât mai demne de a-și trăi ultima
perioadă a vieții. În acest moment,
aspectele adictive nu mai sunt de interes.
Întrebarea care se pune, însă, este dacă
legalizarea consumului (pe bază de
prescripție medicală)
pentru
aceste
persoane nu va da naștere la portițe
pentru abuz. Cine i-ar putea împiedica pe
aparținătorii bolnavilor de cancer să vândă
pe piața neagră produsul ca și drog recreativ? Cum ar putea fi reglementate aceste
lucruri?
Pe de altă parte, o altă concepție
populară spune că drogurile “legale”, impozitate, fac mult mai multe victime decât
cele de contrabandă. Alcoolul și tutunul în
special, universal acceptate, duc la un
număr mult mai mare de îmbolnăviri
decât marijuana, heroina sau MDMA
(ecstasy) toate la un loc. Care este
diferența, atunci ? Să fie la nivelul intervalului de timp necesar pentru a produce
modificări ireversibile în biologia și comportamentul uman? Tutunul și alcoolul pot
avea efecte nedorite după foarte mulți ani
de consum. Un fumător poate face boală
pulmonară obstructivă cronică sau cancer
pulmonar după zeci de ani de fumat sau
niciodată. La fel, un alcoolic poate face ciroză hepatică după o perioadă îndelungată
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de consum susținut sau niciodată. În
schimb, puține sunt situațiile de consumatori de droguri cu viață lungă, în
care au consumat droguri .
Este marijuana medicinală diferită de cea vândută de distribuitorii de
droguri? În principiu, nu. Marijuana
comercializată în scop medicinal conține
aceleași substanțe active ca și cea folosită
în scop recreațional și are aceleași riscuri
pentru sănătate.
Mesaje cheie:
-Cannabisul este una dintre cele mai
vechi cultivate plante de pe Terra, în
scop recreațional. Cu toate acestea,
introducerea cannabis-ului în terapie
este controversată;
-Lipsa de studii clinice randomizate
pentru
consumul
medicinal
al
cannabisului face imposibilă pentru
moment aprobarea sa de către
autoritățile abilitate (de exemplu,
FDA în SUA);
-Acolo unde este legalizat (peste 20 de
state din SUA), este indicat pentru
combaterea efectelor secundare ale
chimioterapiei (greață, vărsături), ca
antialgic atunci când durerea nu
răspunde
la
alte
clase
de
medicamente antialgice sau în
combaterea crizelor de epilepsie;
-Persoanele bolnave sunt mai vulnerabile
la efectele secundare ale consumului
de cannabis;
-În condițiile unui control precar al
administrării (prin fumat), este
imposibil de controlat doza și puritatea substanțelor active.

Să stăm de vorbă cu și despre absolvenți

Interviu Andreea
Andreea--Liana Leaș
Șef lucr. dr. Dorina PODAR, Antonia-Maria Mărgineanu

Nume și prenume: Leaș Andreea Liana
Specializarea și anul absolvirii (media opțional): Biologie, 2008
Lucrare de licență (titlul și coordonatorul): Interacțiunea proteinelor plasmatice cu
biomaterialele de implant, coordonator științific, lector univ. dr., Horia Banciu - nota 10
Masterat (specializarea și anul absolvirii): Facultatea de Fizică, UBB – Masterat în
Biofizică, specializarea Biomateriale, 2010
Lucrare de dizertație (titlul și coordonatorul): Contaminarea microbiană a
lentilelor de contact și a soluției de întreținere, prof. Univ. dr. Viorica Simon – nota 9,50
Experiența profesională (perioada, funcția și locul de muncă):
Biologist, Quality Control Specialist 01.12.2011 – 31.04.2014
Company: Pfizer Global Supply (PGS) | Consumer Healthcare
Working city: Cluj-Napoca, Romania
Department: Quality Control
Biologist, Quality Control Specialist 01.03.2011 - 30.11.2011
Company: SC Ferrosan SRL
Working city: Cluj-Napoca, Romania
Department: Quality Control
Microbiologist - Microbiological Laboratory Chief: 09.06.2009 - 28.02.2011
Company: SC Farmec SA
Working city: Cluj-Napoca, Romania
Department: Quality Control
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1. Care a fost motivul pentru care ai
ales să urmezi un curs de masterat și
de ce ai optat pentru specializarea
respectivă?
Terminând facultatea în sistem Bologna și
fiind prima generație în acest sistem, se
vehicula pe atunci că facultatea nu ar fi
recunoscută, dacă nu urmezi și un masterat.
Acesta a fost oarecum un imbold.
Să continui cercetarea a fost apoi, pură
pasiune. Am început lucrarea de licență în
domeniul biomaterialelor de implant. Pe
atunci, consideram implanturile (dinți,
silicoane, lentile de contact și alte proteze) și
biocompatibilitatea dintre organism și
proteză, un subiect foarte bun de cercetare.
Am urmat deci, specializarea Biomateriale la
Facultatea de Fizică, UBB, unde îmi făcusem
și o bună parte dintre experimentele practice
pentru lucrarea de licență.

2. Ai lucrat și în timpul facultății
(studii nivel licență) în domeniul în
care ești angajat(ă)? Ai reușit să te
angajezi sau ai lucrat ca și voluntar?
Nu am lucrat în domeniu, în timpul
facultății. Ceea ce făceam, pentru a câștiga
niște bani de buzunar, a fost să predau ore de
biologie în particular elevilor care urmau să
susțină BAC-ul din această materie.
Am făcut și voluntariat la TIFF și Crucea
Roșie.

3. Care a fost primul loc de muncă în
domeniu și când l-ai obținut? Ai fi
putut să te angajezi în acest
domeniu fără studii superioare de
specialitate? Te-a ajutat faptul că ai
urmat și masteratul sau se cereau
doar studii superioare nivel licență?
Primul loc de muncă a fost la Farmec, ca și
biolog în laboratorul de microbiologie. Am
aflat de post de pe e-Jobs. Am aplicat pentru
acel post încă de la finalul facultății, imediat
după susținerea lucrării de licență. Categoric
NU aș fi putut să aplic pentru job fără
studiile superioare în biologie. M-au chemat
la interviu aproximativ la o săptămână după
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ce trimisesem CV-ul, însă am fost
angajată după aproximativ un an,
deoarece postul nu era disponibil, fiind
ocupat de o doamnă biolog mai în
vârstă, care urma să se pensioneze. Am
primit o recomandare foarte bună de la
profesorul meu de licență – Conf. Dr.
Horia Banciu, care poate că m-a și ajutat
să fiu chemată la interviul pentru acel loc
de muncă.
Am ales această direcție la sfatul
dumnealui. Deși îi plăcea mult domeniul
biomaterialelor, cel pe care eu îl studiam,
m-a îndrumat către un laborator de
microbiologie pentru că era mai ușor să
găsesc un job.
Eram la finalul anului întâi de master
când am început efectiv munca la Farmec
și da, am continuat să urmez masteratul,
cu toate că lucram în microbiologie și
studiam biomaterialele de implant,
pentru că îmi plăcea acest domeniu, îmi
plăceau cursurile, era totul foarte
interesant.
Nu m-a ajutat niciodată masteratul în
ceea ce lucram, adică în domeniul
microbiologiei. Am întrebat inclusiv la
Departamentul de Resurse Umane dacă
îmi vor mări salariul pentru că termin
masteratul și mi-au spus clar că nu,
pentru că ei nu au nevoie de oameni cu
studii postuniversitare pentru postul
respectiv.
În cel de-al doilea an de masterat, am
obținut și o bursă de tip ErasmusSocrates, în Aachen, Germania pentru 5
luni, la care am fost nevoită să renunț
pentru că cei de la Farmec m-au pus să
aleg între a pleca în Germania sau a
rămâne să lucrez în cadrul companiei.
Alegerea a fost să rămân, fiind astfel
avansată ca șef al laboratorului de
microbiologie.
La finalul masteratului am primit
aprobarea de la Farmec să îmi fac partea
practică pentru lucrarea de dizertație, în
cadrul laboratorul de microbiologie în
care lucram.
Am legat oarecum biomaterialele de
microbiologie,
studiind
posibila
contaminare microbiană a lentilelor de
contact.

Lentilele de contact sunt făcute dintr-un
silicon,
inclus
în
categoria
biomaterialelor,
fiind
întreținute/
condiționate într-o soluție ce le protejează
de acțiunea factorilor externi și de
contaminarea cu microorganisme. Pentru
cei de la facultatea de fizică era un subiect
nou și foarte
interesant; i-am
impresionat, drept dovadă, primind nota
9,50.

În ce a constat activitatea
s p ec if ic ă
la b o ra t oru lu i
de
microbiologie de la Farmec?
4.

Fiecare produs cosmetic al SC Farmec
SA , înainte de a fi scos pe piață, trebuie
cu
obligativitate,
să fie
testat
microbiologic. Există o legislație foarte
bine pusă la punct, care reglementează
produsele cosmetice destinate consumului.
Aceste standarde ISO și Farmacopeea
Europeană, impun efectuarea unor teste
microbiologice,
cu
respectarea
metodologiei de lucru.
Astfel, procedurile de testare și
instrucțiunile de lucru cu aparatura din
laborator, trebuiau redactate în așa fel
încât să respecte cerințele impuse de
legislația în vigoare.
Testele pe care le efectuam pentru
produsele cosmetice erau următoarele:
-determinarea numărului total de germeni
(TAMC sau NTG) - zilnic
-lipsa
Staphylococcus
aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Candida
albicans și Salmonella sp., aceasta
din urmă doar pentru apa de gură zilnic
-testam zilnic apa purificată care intra în
compoziția produselor cosmetice.
Metoda de testare este cea descrisă
în Farmacopeea Europeană, care se
respectă cu strictețe.
-efectuam teste de sanitație săptămânal
(aeromicroflora și teste de pe
suprafețele echipamentelor).
-Challenge test (testarea activității
conservanților
din
produsele
cosmetice) lunar
-efectuam alte analize microbiologice,
pentru alți clienți contractați.

5. Ți-au fost de folos cursurile și
laboratoarele din timpul facultății
și masteratului pentru dobândirea
locului de muncă? În afară de
aspecte generale, consideri că au
fost materii care te-au ajutat?
M-au ajutat foarte mult cursurile și
lucrările practice de microbiologie. Acolo
am văzut prima dată colonii microbiene pe
o placă Petri și le-am numărat, acolo am
făcut prima însămânțare și am observat
primele preparate microscopice pe lamă.
De asemenea, foarte utile mi-au fost
cursurile și laboratoarele de biologie
celulară și citologie. D-l Șef lucr. dr. Lucian
Barbu este un profesor foarte bun, ne-a
lăsat să experimentăm, fără a fi stresat că
poate o să se defecteze microscoapele aflate
în dotarea laboratorului. Cursurile și
lucrările practice ale domnului Pârvu, de la
botanică sistematică I, mi-au fost de un
real folos pentru că, din nou, am avut
posibilitatea să lucrăm cu microscopul,
învățând să prindem un preparat în
câmpul vizual, să-l citim și să recunoaștem
anumite aspecte/trăsături ale unor specii
studiate.
M-a ajutat și cursul de biochimie; a fost
dificil, dar a stat la baza identificării
bacteriilor până la nivel de specie prin
teste biochimice: testul catalazei, testul
oxidazei, metabolizarea citratului în
mediul Simmons, fermentarea glucozei/
zaharozei în mediul TSI, fermentarea
manitolului, producerea de urează, H2S și
indol în mediul SIM etc.

6. Cum a decurs interviul? Știi câți
candidați au fost pe acel loc? De ce
crezi că te-au ales pe tine și nu pe
altcineva? Ce abilități personale și
profesionale crezi că te-au ajutat
să obții locul de muncă de la
Farmec?
Am avut puține emoții când am intrat,
dar în 5 minute au și dispărut. Interviul a
constat în câteva întrebări pe baza CV-ului
și o probă practică.
După ce am ajuns în laborator, eram
destul de sigură pe mine și pe ce știu să fac.
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La proba practică, am demonstrat că mă
pot descurca să citesc un preparat
microscopic, să fac o colorație gram, să
recunosc anumite bacterii, cunosc mediile
de cultură și tehnicile de inoculare și
însămânțare – am fost deci acceptată în
urma probei practice. Aceste abilități
practice le-am dobândit în facultate, în
timpul laboratoarelor de microbiologie și
citologie.

cu anumite taskuri și responsabilități în
plus.

Nu știu dacă au mai fost și alți
candidați,
căci
aceste
date
sunt
confidențiale.

8.
Ce le recomanzi viitorilor
absolvenți să facă pentru a-și
îmbunătăți CV-urile astfel încât
inserția lor pe piața muncii (în
domeniu) să se realizeze?

Cred că m-au ales pentru că nu m-am
eschivat, am fost sigură pe mine și am
demonstrat că știu să pun în practică
anumite cunoștințe teoretice.
Calitățile care m-au ajutat să obțin
locul de muncă de la Farmec, au fost, în
principiu, spiritul practic (ex. îmi
schimbam
singură
becurile
lămpii
microscopului),
sunt
organizată
și
ordonată, ceea ce e foarte important în
munca de laborator (spre exemplu, trebuie
să pui întotdeauna sticluța cu reactivi
exact în locul din care ai luat-o), mereu
spun că trebuie să dau un search pe
internet să aflăm noutățile, mă abonez la
reviste de specialitate, un alt atu a fost și
faptul că știam engleza. Am demonstrat
cred, că sunt capabilă să învăț ceea ce nu
știu.

7. De ce ai plecat de la Farmec?
Ce a presupus munca ta ca și
Quality Control Specialist? Ce
presupune munca pe care o
desfășori acum la Pfizer?
M-a determinat să plec de la Farmec la
Ferrosan oportunitatea de a interacționa
cu oameni din domeniul meu, din alte țări,
industria farmaceutică în care îmi doream
să ajung să lucrez, un salariu mult mai
bun, alte prime și bonusuri,
asigurări
medicale la clinică privată, transport
decontat.
De la Ferrosan nu am plecat; Ferrosanul a fost cumpărat și înglobat în Pfizer
(cea mai mare companie farmaceutică din
lume), am rămas deci, la același job, doar
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Jobul de la Ferossan/acum Pfizer a fost
publicat pe E-jobs, însă aflasem puțin mai
devreme că vor avea nevoie de o persoană,
pentru că Pfizer-ul era unul dintre clienții
mei externi, pe vremea când lucram încă la
Farmec.

În opinia mea, e foarte important ca
studenții să nu lipsească de la lucrările
practice. Sunt esențiale pentru dezvoltarea
profesională, ceea ce faci practic vei ține
minte, astfel că mai târziu vei putea
demonstra ceea ce știi.
Le recomand studenților să facă
voluntariat sau practică de vară în
domeniul care îi interesează pentru a avea
ce scrie în CV. Angajatorii sunt foarte
interesați de abilitățile practice pe care le
deține candidatul.
Dacă sunt pasionați de domeniul pe care
îl studiază, trebuie să accepte ideea că
trebuie să începi de jos și să avansezi (vor
avea o satisfacție mai mare, mai ales că au
obținut rezultatele prin muncă).
Studenții ar trebui să-și scrie singuri
referatele, nu să dea copy-paste de pe
internet. Vor învăța astfel să traducă din
engleză, să interpreteze, să scrie un
document, ceea ce îi va ajuta și pentru
lucrarea de licență.

9. Având experiența din câmpul
muncii, din punctul tău de vedere,
ce am putea face noi, cadrele
didactice în timpul cursurilor/
laboratoarelor/seminariilor pentru
a-i
ajuta
pe
studenți
să
dobândească abilitățile necesare în
vederea angajării?
La realizarea cursurilor ar trebui să fie
luate în considerare și aspectele practice, să

existe o sinteză în ceea ce privește utilitatea
informațiilor expuse. De asemenea, ar fi
foarte bine dacă ar exista bani pentru
materiale, aparatură de laborator, pentru ca
studenții să poată lucra fără a fi limitați de
faptul că se termină reactivii sau mediul de
cultură.
Studenții trebuie să fie învățați cum se
lucrează în echipă (echipe de max. 4
persoane) – acest tip de muncă dă roade și
idei geniale. Ar fi bine dacă materia de la
curs ar fi corelată cu laboratoarele. Îmi
plăceau laboratoarele domnului Pârvu,
pentru că aveam material didactic verde tot
timpul pe masă, mergeam la determinator și
aflam ce specie este; era interesant și nu
trebuia să memorăm sau să tocim pagini
întregi.

10. Dispunând de background-ul de
acum, ai alege să urmezi tot
facultatea de biologie din cadrul
UBB?
Cu siguranță DA, poate cu și mai mult
interes și pasiune decât prima dată.
Vreau să vă mulțumesc pentru întrebări,
să vă urez succes cu acest proiect, iar tuturor
studenților le doresc baftă pe mai departe și
înțelepciunea de a alege ce e mai bun pentru
fiecare dintre ei!
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Interviu Delia
Delia--Tania Teucă
Șef lucr. dr. Dorina PODAR, Antonia-Maria Mărgineanu

Nume şi prenume: Teucă Delia Tania
Specializarea, media și anul absolvirii: Biochimie, 2013, media 9,21.
Lucrare de licență (titlul și coordonatorul): Acţiunea extractului din frunze de
Hedera helix asupra germinării şi creşterii in vitro a unor ciuperci fitopatogene.
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. PÂRVU Marcel
Masterat (specializarea și anul absolvirii): Biotehnologie moleculară, anul II

1.

De ce ai ai ales facultatea de biologie şi de ce pe cea din cadrul UBB?

Încă de mică mă pasionau detaliile naturii. La gimnaziu, în timpul plimbărilor pe care le
întreprindeam eu și colegii de clasă, aveam impresia că simţul meu naturalist este mult
mai dezvoltat. Identificam păsările după ciripit, multor plante le cunoşteam denumirea
populară şi utilizarea lor medicinală. Între timp, la liceu, am început să mă axez pe partea
de anatomie umană, în mod utopic, gândindu-mă să urmez pe viitor cursurile Facultăţii de
Medicină. Însă, parcă lipsea ceva. Nu știam dacă dorinţa de a fi mai aproape de natură, de
a surprinde în acelaşi timp micro cât şi macrocosmosul biologic va fi satisfăcută.
Astfel că, în clasa a-XII-a, planurile de viitor s-au schimbat instantaneu, după ce tânăra
mea doamnă dirigintă, proaspăt ieşită de pe băncile Facultăţii de Biologie din Cluj-Napoca
mi-a prezentat tematica pentru concursul „Emil Racoviţă”. Am acceptat această propunere
de participare, privind-o drept o portiţă spre atingerea idealului meu, poate înnăscut, de
investigare a viului și promovând examenul cu succes, clasându-mă apoi între primii cinci
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observaţi începeam să-mi fac scenarii
didactice chiar dacă erau doar mintale, încă
de pe băncile facultăţii.
concurenţi. Am ales secţia Biochimie, deoarece
în liceu, ambele materii mi-au fost dragi şi mă
gândeam că această combinaţie mă va ajuta să
pot surprinde într-un mod interesant şi
complex tainele vieții... acum pot afirma că nu
îmi pare rău de alegerea făcută.

2. Ai știut încă de când ai aplicat la
această facultate că vrei să lucrezi în
învățământ, sau cel puțin ai luat în
considerare posibilitatea că și acesta
ar putea fi o direcție pe care ai
urma-o după absolvire?

Cu siguranță că au existat câteva cadre
didactice care, nu mi-au influenţat
neapărat decizia de a deveni profesor ci mai
degrabă mi-au întărit motivaţia. Niciodată,
n-am să uit cuvintele doamnei profesor
Corina Roşioru la finalul unei prezentări.
În acel moment, parcă a simţit în discursul
meu, dragostea pentru procesul didactic și
m-a întrebat: ”Delia, ce vei să te faci când
vei fi mare? ” I-am răspuns sincer şi foarte
sigură pe mine, că îmi doresc să aplic
pentru învăţământ. Replica dumneaei a
fost: ”Am simţit asta! O să fii o profesoară
foarte bună!”

Încă din liceu eram atentă atât la
informaţiile transmise cât şi la tehnicile de
predare ale profesoarei mele de biologie.
Nevoia de cunoaştere şi mai ales de
împărtăşire a informaţiilor colegilor,
profesorilor, prietenilor, se manifestă ca o sete
lăuntrică. Pornind de aici, m-am gândit că și în
mine există un spirit pedagogic ce trebuie
neapărat cultivat şi perfecţionat. Deci da,
ştiam încă de la începutul facultății, ce vreau
să fac când voi fi „mare”.

De asemenea, am fost şi rămân inspirată
de perfecţionismul şi atenţia doamnei
profesor Dorina Podar în modul de predare
şi organizare al activității. Nu în ultimul
rând, un factor marcant a fost
profesionalismul şi promptitudinea de care
doamna profesor Irina Pop-Păcurar a dat
dovadă în momentul în care încerca să ne
dezvăluie tainele predării, nouă, celor
câțiva discipoli care visam să devenim
cadre didactice.

3. Ce fel de învățământ ai luat în
considerare: gimnazial, liceal,
universitar?

5. Ai ales modulul pedagogic încă
de la început? Te-a ajutat?

Am considerat că învăţământul gimnazial
reprezintă un punct de start potrivit, mergând
pe ideea că orice meserie se clădeşte de la
temelie, pas cu pas.

4.
Au fost anumite materii și/sau
cadre didactice din facultate care
ți-au influențat decizia privind
direcția pe care ai decis s-o urmezi?
Dacă da, te rog să detaliezi și să
descrii prin ce modalități te-au
determinat/influențat.
În timpul facultăţii, am asistat la o serie de
cursuri, fiecare având utilitatea sa, însă nu
m-a influenţat natura lor, ci mai degrabă
mesajul practic pe care îl transmiteau, modul
în care putea fi recepţionat, modificat şi
transmis viitorilor mei elevi. Deci, după cum

Bineînţeles că da. M-am simțit foarte
curioasă, urmărind surprinderea unor
elemente de psihologie şi comportament ale
copiilor, pentru a şti cum să-i abordez și
totodată, exersarea unor tehnici moderne
de predare, pentru eficientizarea lucrului la
clasă sau asimilarea unor noţiuni de
management, cu scopul de a-mi organiza
mai bine munca de după ore, sau pentru a
reuși să-mi controlez clasa cu mult calm şi
inteligență.

6.
Cum ți-ai găsit un job în
învățământ?
Aparent, totul pare simplu: depui un
dosar la centrul de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice, împreună cu
documentele care atestă absolvirea
nivelului licenţă şi a modulului pedagogic I
şi te prezinţi la examen, la o dată înscrisă
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în documentul mobilităţii personalului
didactic din anul curent. Însă, încă din acele
momente, m-am lovit de două aspecte care se
numesc: birocraţie şi ca să nu-i spun
incompetență, o s-o numesc incertitudinea
celor care se ocupau de înscrieri, dar poate că
nu era nici măcar vina lor.
Cert este însă că, trebuie să te informezi
din timp pentru actele necesare, la
Inspectorat, sau pe site-ul ISJ pentru a nu fi
purtat dintr-o parte în alta, chiar în perioada
limitată a înscrierilor. Astfel, după ce m-am
înscris, am început să învăț, în mod
sistematic, conform tematicii de concurs.
Examenul a fost uşor epuizant, însă mi-a dat
ocazia să-mi diseminez toate cunoştinţele
pedagogice, didactice şi de specialitate.
Menţionez că, între timp, urmăream pe
site-ul ISJ apariţia posturilor pentru a şti
școala pentru care voi opta. Voiam un post în
oraş, deoarece mă înscrisesem şi la masterat.
Dorinţa mea a fost limitată şi de faptul că
puteam să optez doar pentru posturi
gimnaziale.
După afişarea rezultatelor, am reuşit să
obțin singurul post de biologie de la gimnaziu,
din Cluj-Napoca şi am fost foarte mulţumită.

7. Ce presupune acest tip de muncă?
Am intrat în învăţământ fiind conştientă
că activitatea cu elevul nu este una uşoară.
Norma unui profesor sub 25 de ani experienţa
este de 18 ore pe săptămână. La prima
vedere, nu pare a fi mult, însă efortul psihic
pe care îl depui pentru fiecare oră, este net
superior multor altor meserii. Dar, dacă te
organizezi cu profesionalism şi eficiență,
satisfacţia va fi pe măsură. Nimic nu se
compară cu mulțumirea sufletească pe care o
simți, atunci când știi că, într-un fel, ai
luminat mintea unui copil.
Pe de altă parte, pe lângă activitatea
efectivă de la catedră, sunt responsabilă cu
încă două sarcini: coordonarea comisiei de
monitorizare a absențelor şi cea a colectării
selective, ceea ce presupune, în primul caz,
realizarea unei statistici lunare cu absențele
pentru fiecare clasă, iar pentru cel de-al
doilea, încerc să demarez un proiect
educaţional cu tema ”Reciclarea PET- urilor”.
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Nu în ultimul rând, pe lângă aceste două
tipuri de activităţi, menţionez că trebuie
să-mi aloc timp și după program, pentru
realizarea
planificărilor
anuale,
semestriale, a unităţilor de învăţare
precum şi a proiectelor de lecţie pentru
ziua următoare.
Fiind în cel de-al doilea an de predare,
nu mai simt nevoia unei pregătiri atât de
riguroase în prealabil, planurile de lecţie
doar actualizându-le. Dacă, în primul an
eram uşor crispată, temându-mă că poate
nu voi şti să răspund la o întrebare
adresată de un elev, acum privesc totul ca
pe o adevărată provocare. Să intru la
clasă, să vorbesc liber, realizând conexiuni
interdisciplinare, să testez logica elevilor
sau să adaptez modul de lucru după starea
de spirit a clasei, nu după un scenariu
prestabilit, toate acestea fac parte dintr-un
proces didactic complex. Până în
momentul în care nu ești conștient că poţi
realiza toate aceste activități, nu poți
spune că ai intrat în rolul de dascăl, ci că
eşti un simplu emiţător de informaţii.

8. Ce satisfacții îți oferă munca în
învățământ?
După cum spuneam, munca centrată pe
elev, mai ales pe copii, nu este uşoară. Ea
trebuie transformată într-un meşteşug
prin care, în primul rând profesorul
trebuie să pună măcar o cărămidă pentru
clădirea personalității fiecăruia şi în al
doilea rând să-i descopere aptitudinile de
care tot el să se folosească, pentru a-și
atinge obiectivele educaționale propuse.
Anul trecut am predat în Cluj-Napoca şi
mare mi-a fost mirarea să descopăr că
majoritatea copiilor erau cu bun simţ. Mă
simţeam împlinită când vedeam că vin
pregătiţi la oră, ba mai mult, cu întrebări
suplimentare, de altfel şi influența
parentală benefică era uşor de evidenţiat
în clasă. Anul acesta, predau în mediul
rural, în zona limitrofă a oraşului. Am
parte de un colectiv profesoral deosebit,

care dă dovadă de colegialitate şi respect.
Elevii de aici sunt cuminţi, respectuoşi, însă
au nevoie de o instruire suplimentară, spre
deosebire de cei din oraş. Nu au aceeași
flexibilitate în gândire, nu reuşesc să facă în
totalitate anumite conexiuni. Pentru aceasta,
mă ocup atent de ei şi încerc să-mi utilizez
toate cunoştinţele didactice şi pedagogice, ca
să ridic media clasei. Totul trebuie văzut în
ansamblu, fiecare copil este important în
procesul didactic pentru a forma un tot unitar
eficient.

9. De ce ai ales să urmezi și
masteratul având deja un loc de
muncă? În ce mod te ajută în direcția
aleasă?
Am ales acest masterat pentru acreditarea
pe care o oferă, aceea de a fi acceptat în
Colegiul Biologilor şi Biochimiştilor, pentru a
putea lucra într-un laborator de analize
medicale, ca şi un back-up plan în caz că
lucrurile nu vor sta tocmai bine în următorii
ani, în învățământ.
În mod direct, acest masterat nu mă ajută
în perfecţionarea carierei didactice, însă am
ajuns să descopăr o serie de informații, despre
procese simple pe care le întâlnim poate în
natură, dar care, la nivel molecular, sunt de o
complexitate nemărginită. Privind lucrurile
dintr-un alt unghi, eu, ca și dascăl, le pot
explica elevilor mult mai bine această
complexitate, pentru ca ei să înțeleagă
într-adevăr cum are loc fotosinteza, de ce
moștenim anumite boli, cum apar alergiile
ș.a.m.d.

10. Consideri că învățământul este
doar un loc de muncă temporar sau e
ceea ce vei face și în viitor, cel puțin
în următorii 5 ani?
Momentan sunt angajată pe o perioadă
determinată, asta înseamnă că, în fiecare an
trebuie să mă prezint la examenul de
titularizare. Nici nu ştiu de ce se mai
numeşte aşa acest examen deoarece, posturile

titularizabile la biologie, cel puţin în acest
judeţ sunt blocate. Însă, fiind tânără şi
dornică să cunosc locuri şi oameni noi, cu
siguranţă mă văd şi peste 5 ani tot
profesoară, dar cu mai multă experienţă şi
mai multe idei originale.

11. Acum că ai ales să fi cadru
d id ac tic, u it ând u -t e în ap oi,
spune-ne care este părerea ta
legată de abordarea generală a
materiilor din cursul facultății?
Privind per ansamblu, consider că am
făcut bine alegând secţia biochimie,
deoarece reprezintă un sector variat al
ştiinţei, de ale cărui informaţii mă folosesc
cu încredere la clasă, realizând o serie de
abordări inter şi transdisciplinare. Sunt
convinsă că, abordând acest raţionament,
pe viitor voi practica un învăţământ
modern şi de calitate, chiar şi cu resurse
materiale minime.

12.
Te-au ajutat în vreun fel
cursurile și laboratoarele din
timpul facultății și masteratului
pentru alegerea și formarea ta ca și
cadru didactic?
În primul rând, cursurile au fost
deosebit de utile fiindcă, prin participarea
mea, am învăţat să sistematizez
informaţiile într-un timp limitat, să-mi
îmbogăţesc vocabularul de specialitate, sau
să fiu interesată în a pune întrebări de
lămurire. La seminarii am avut de realizat
referate şi prezentări care, pe lângă faptul
că m-au ajutat să învăț să respect regulile
de tehnoredactare, m-au și impulsionat să
țin un discurs în fața unui public larg, sau
restrâns. Astfel, mi-am îmbunătățit
comunicarea nonverbală şi paraverbală,
atât de necesare unui profesor. Nu în
ultimul rând, efectuarea lucrului în
laboratoare, unele mai dotate, altele mai
puţin, a reprezentat un mijloc de a-mi testa
şi perfecţiona dexteritatea, aptitudinile
practice şi de a învăța anumite tehnici, pe
care acum le realizez într-un mod flexibil şi
mult mai simplificat elevilor mei.
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13. În afară de aspectele generale,
au fost materii care crezi că ți-au
fost utile în demersul pentru
obținerea actualului loc de muncă
sau primului job, după absolvire?
Da, au existat anumite materii a căror
bibliografie s-a pliat perfect pe tematica
concursului de titularizare, ca de exemplu:
Botanica, Histologia şi anatomia
plantelor, Fiziologia plantelor, Genetica şi
nu în ultimul rând, Fiziologia animală.

14. Lucrarea de licență/dizertație,
inclusiv tema, metodele folosite și
coordonatorul te-au ajutat în
vreun fel în formarea ta ca tânăr
cadru didactic?
Tema în sine nu şi-a pus amprenta în
activitatea mea didactică, mai degrabă
atenţia pe care am acordat-o în vederea
realizării lucrării de licenţă şi
perseverenţa coordonatorului meu,
domnul Prof. dr. Marcel Pârvu m-au
ajutat să devin mai organizată, să respect
termenele limită şi să mă documentez
corect din bibliografii potrivite.

15.
Ce le recomanzi viitorilor
absolvenți să facă pentru a-și
î m b u n ă t ăți
C V -u r i l e
și
să
dobândească abilitățile necesare
pentru a putea să urmeze o
traiectorie în învățământ?
Le recomand să se gândească foarte
bine
înainte
să
preia
ştafeta
învăţământului, să-şi facă o introspecţie și
să-și dea seama dacă au următoarele
abilităţi: spirit organizatoric apropiat de
nivelul maxim, o bună pregătire în
domeniul de specialitate, răbdare,
consecvenţă, entuziasm şi nu în ultimul
rând să se poată apropia de copii, să
prezinte interes pentru soarta lor
intelectuală şi morală.
Dacă sunt nesiguri în ceea ce priveşte
existenţa acestor atuuri, recomand
studenţilor să urmeze cursurile modulului
pedagogic, să dea tot ce-i mai bun în
practica pedagogică şcolară, să se axeze şi
să aprofundeze cursurile de specialitate
care îi pot ajuta în cariera didactică şi
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să-şi petreacă mai mult timp în preajma
copiilor, să le răspundă la multitudinea de
întrebări pe care le pun. În acest fel vor
observa dacă mesajul lor a fost transmis
corect, dacă în acea simplă discuţie cu un
copil au reușit să le lumineze privirea, să
le hrănească curiozitatea.

16. Având acum experiența din
învățământ, din punctul tău de
vedere, ce am putea face noi
cadrele didactice în cadrul
cursurilor/laboratoarelor/
seminariilor sau proiectelor de
cercetare pentru a ajuta studenții
să
dobândească
a b i l i t ăți l e
necesare
unei
cariere
în
învățământ?
Consider că, mai ales în timpul orelor
de curs, ar fi benefic din partea cadrelor
didactice o activizare a studenţilor pentru
a simţi că sunt o componentă importantă a
procesului de învăţare. De asemenea, ar fi
ideal dacă profesorii ar consulta
programele de învăţământ preuniversitar,
pentru ca, în laborator, să fie realizate
anumite lucrări practice care să poată fi
efectuate apoi, într-un mod simplificat şi
în prezența elevilor. În ceea ce priveşte
modulul pedagogic, cred că o accentuare a
protocolului de realizare corespunzător
planificărilor, proiectelor educaţionale şi o
informare
despre
activitatea
organizatorică dintr-o şcoală ar fi utile
pentru un viitor cadru didactic.

17.
Ai mai alege să urmezi
cursurile Facultăţii de Biologie din
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai?
Cu siguranţă, DA. Atât cadrele
didactice deosebit de bine pregătite, cât şi
oferta educaţională complexă şi eficientă
de care dispune Univesitatea BabeșBolyai, mă determină să afirm că am
studiat la o universitate de prestigiu,
apreciată în ţară şi peste hotare, în tot
acest timp devenind o persoană mai
organizată, mai activă şi mai calculată.

Timp liber

Proiectele Organizației Studenților
pentru Natură
Liana Maria Șamșodan
Robert Manciu

OSpN se mândrește cu proiectele
realizate, voluntarii implicați fiind
responsabili de bunul mers al acestora.
În articolul de față, vom aminti
Exchange-ul
și
Simpozionul
Internațional „Young Researchers in
BioSciences” („YRBS”).
Proiectele respective au loc anual,
răspândind energie și implicare, atât
din partea organizatorilor, cât și din
partea participanților. Simpozionul
Internațional „YRBS” se află doar la
cea de-a doua ediție, însă OSpN își
propune transformarea acestui proiect
incipient într-unul longeviv, asemeni
Exchange-ului, care se pare că a ajuns
la cea de-a șasea.
Prin
intermediul
Simpozionului
Internațional „Young Researchers in
BioSciences”, care se va derula în luna
iulie, tinerii pasionați de știință au
posibilitatea
de
a-și
promova
rezultatele
obținute
în
cadrul
propriilor proiecte de cercetare. Pentru
a putea prezenta amploarea luată anul
trecut, trebuie menționat faptul că au
fost prezenți participanți din Norvegia,
Ucraina,
Republica Moldova și, nu
în ultimul rând, România, proiectul
oferind și un program cuprinzător care
a îmbinat prezentările științifice cu
descoperirea orașului și a naturii din
împrejurimile acestuia.
Exchange-ul constituie o inițiativă a
organizației, ce presupune schimbul de
studenți între facultățile de biologie din

Cluj-Napoca, București și Iași. Acest
proiect
se
va
desfășura
în
semestrul doi al anului universitar și
va
presupune
participarea
a
maximum cincisprezece studenți din
cadrul fiecărei facultăți, aceștia
având șansa de a asista la oricare
dintre cursurile disponibile în cadrul
facultății pe care o aleg, timp de o
săptămână. Însă, proiectul nu se
rezumă
doar
la
activitatea
academică, ci la întreaga viață de
student, implicând multe activități
printre care și cunoașterea unui oraș
nou. ”Referitor la acest schimb
studențesc, dacă îl putem numi
astfel, am fost mereu foarte
încrezătoare și totodată curioasă,
fapt pentru care, anul trecut am
participat la cel din București, iar
anul acesta, la cel din Iași.”
(Liana Ș.)
De asemenea, trebuie menționat
faptul că, alături de OSpN, la
realizarea
Exchange-ului,
au
contribuit: ASB (București) și TERIS
(Iași), cărora le mulțumim pe
această cale.
Prin proiectele sale, Organizația
Studenților pentru Natură crește de
la an la an, punând bazele unor noi
prietenii și participând activ la viața
de student și la afirmarea unor
viitori oameni de știință. Toate
acestea, în folosul naturii umane și
înconjurătoare.
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VERTICALĂ
2. Motacilla flava
3. Motacilla alba
6. Botaurus stellaris
8. Cuculus canorus
10. Hirundo rustica
12.Tadorna tadorna
14.Pelecanus onocrotalus
15. Merops apiaster

18. Ardea purpurea
19. Columba palumbus
21. Numenius arquata
24. Coracias garrulus
26. Delichon urbica
27. Gallinula chloropus
28. Coturnix coturnix
29. Podiceps cristatus

30. Nycticorax nycticorax
32. Sylvia atricapilla
34. Rallus aquaticus
35. Plegadis falcinellus
36. Crex crex
37. Aquila pomarina

13. Egretta garzetta
16. Lanius collurio
17. Platalea leucorodia
20. Falco subbuteo
22. Jynx torquilla
23. Anas querquedula

24. Apus apus
25. Ciconia nigra
31. Upupa epops
33. Oriolus oriolus

ORIZONTALĂ
1. Streptopelia turtur
4. Erithacus rubecula
5. Ciconia ciconia
7. Anthus trivialis
9. Sterna hirundo
11. Luscinia luscinia
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Natura în imagini,
imortalizată de către
studenţi

Mihăese Georgiana - Marea Mediterană, Gandia , Spania

Țugui Claudia - Rosa L., Cluj-Napoca
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Emanuel Pop - Viola x wittrockiana, Grădina Botanică "Vasile Fati", Jibou

Mihăese Georgiana - Monasterio de Veruela, Spania
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Mihăese Georgiana - Moncayo, Spania

Robert Manciu - Callimorpha dominula,
Stațiunea Climaterică Sâmbăta, jud. Brașov
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Mihăese Georgiana - Moncayo, Spania

Ursulescu Vlad – Pelargonium sp. , Satu Mare
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Mihăese Georgiana - Salva, jud. Bistrița Năsăud

Țugui Claudia – Rosa L., Grădina Botanică ”Alexandru Borza”,
Cluj-Napoca
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Robert Manciu - Mantis religiosa (den. pop. călugărița),
Făgăraș, jud. Brașov.

Mihăese Georgiana - Muntele Moncayo, Calatorao, Spania
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