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ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI 
060031 Bucureşti, Spl. Independenţei 296, C.P. 56-53, Tel. 021 221.92.02,  

Fax 021 221.90.71; e-mail: biologie@ibiol.ro 
 
 

 Institutul de Biologie Bucureşti (IBB) ese definit ca instituţie cu activitate de 
cercetare ştiinţifică fundamentală, cu ţintă aplicativă. IBB are ca principală misiune să 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor de Ecologie, Taxonomie şi Ocrotirea Naturii, a celor 
de Microbiologie generala si aplicata şi a celor de Citologie Vegetală şi Animală. 
 Alături de întregul sistem al Academiei Române, care include peste 60 de institute şi 
centre de cercetare, IBB contribuie la realizarea programelor de interes naţional, a celor 
fundamentale şi prioritare, avînd colaborări cu instituţii academice din ţara şi din străinătate.  
 Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020, împreună cu 
planul strategic al Academiei Române pentru cercetare până în anul 2020 susţin rolul 
esenţial şi poziţia prioritară a cercetării ştiinţifice, ca motor de creştere a competitivităţii 
economice, inteligente şi durabile. În cele din urmă se are în vedere conectarea planului 
tematic de cercetări ştiinţifice din IBB la noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea 
Europeană, stabilite de Strategia Europa 2020, dar şi încadrarea în principalul instrument de 
implementare – programul Orizont 2020. 

 Ţinând seama de contextul menţionat şi de tendinţele evoluţiei domeniului ştiinţelor 
biologice pe plan mondial, IBB la rândul său are o strategie proprie de cercetare ştiinţifică 
pentru: 
  – asigurarea îndeplinirii planului tematic propriu, anual, pe termen mediu şi lung; 
  – asigurarea resurselor umane calificate, în vederea realizării obiectivelor şi 
activităţilor din planurile IBB; 
  – asigurarea suportului financiar necesar bunei organizări şi desfăşurări a activităţilor 
de cercetare ştiinţifică în institut; 
  – deschiderea şi lărgirea relaţiilor de colaborare, schimburi de publicaţii şi de 
specialişti cu institute, facultăţi, staţiuni, centre de cercetări şi muzee în domeniul ştiinţelor 
biologice/fizice/chimice/matematice/geologice etc., din ţară şi din străinătate; 
  – evaluarea performanţelor profesionale în vederea promovării şi motivării 
specialiştilor în scopul creşterii capacităţii de cercetare ştiinţifică din institut şi pentru 
îndeplinirea misiunii IBB. 
  – asigurarea cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei ţării, a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern ale IBB. 

 Pentru buna funcţionare a IBB, planurile tematice proprii sunt stabilite în concordanţă 
cu specificul fiecăruia din cele trei departamente de cercetare: 
 1 - Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii; 
 2 - Departamentul de Microbiologie; 
 3 - Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală. 

 În primul departament se desfăşoară activităţi de: 
 - evaluare şi monitorizare a biodiversităţii (vegetale şi animale) din ecosistemele 
naturale şi cultivate, acvatice şi terestre; 
 - cunoaşterea tendinţelor de evoluţie şi modificările ecosistemelor naturale sub 
presiunea factorilor antropici şi a schimbărilor climatice; 
 - identificarea de specii periclitate şi vulnerabile în vederea documentării necesară 
propunerilor declarării de arii protejate NATURA 2000; 
 - taxonomia şi corologia reprezentanţilor filumurilor Fungi, Plantae şi Animalia de pe 
teritoriul ţării şi de pe glob. 
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 În al doilea departament se au în vedere următoarele direcţii de cercetare ştiinţifică: 
 - diversitatea taxonomică, structurală şi fiziologică a microorganismelor din medii 
naturale, cu condiţii normale şi extreme de viaţă: temperaturi, pH, concentraţii ionice etc.; 
 - investigarea relaţiilor structură-funcţie ca răspuns de adaptare a diversităţii 
microorganismelor la condiţiile din mediile extreme;  
 - cercetarea la nivel infrastructural a unor componente şi metaboliţi cu potenţiale 
utilizări în domeniul bio-nano-tehnologiei; 
 - cercetarea microorganismelor din medii suprapoluate, pentru identificarea celor 
potenţiale de a fi utilizate în tehnologiile complementare de bioremediere a respectivelor 
medii. 

 În al treilea departament se au în vedere direcţiile de fundamentare, metodele şi 
metodologiile moderne de cercetare ştiinţifică, pentru stabilirea programelor de conservare a 
biodiversităţii, vizând în special descifrarea mecanismelor de funcţionare şi control la nivel 
celular şi tisular, în condiţii normale şi patologice, cu precădere pentru speciile ameninţate cu 
dispariţia.   În acest sens se urmăreşte: 
 - caracterizarea la nivel celular şi biochimic a proceselor de dezvoltare in vitro a unor 
specii cu statut de ocrotire, în vederea conservării lor ex situ şi a exploatării potenţialului lor 
biotehnologic; 
 - crearea unei bănci active de culturi de ţesuturi vegetale în scopul conservării 
genofondului natural - specii spontane, periclitate, din flora autohtonă; 
 - utilizarea culturilor in vitro de ţesuturi şi celule vegetale în vederea identificării şi 
caracterizării unor metaboliţi secundari, cu importanţă biotehnologică; 
 - interacţiuni celulare şi moleculare la interfaţa tumoră-stromă peritumorală; 
 - rolul stromei activate în timpul carcinogenezei şi angiogenezei tumorale; 
 - studiul efectelor modulatoare ale stromei peritumorale în timpul invazivităţii şi 
reversiei fenotipului malign. 

Proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra cercetării ştiinţifice din IBB 

 Prin relativ recent-încheiatul Proiect POS CCE: DIBIOCLIM a fost posibilă 
restaurarea clădirii şi modernizarea infrastructurii de cercetare din Institutul de Biologie 
Bucureşti. Specialiştii institutului beneficiază de condiţii optime de lucru şi de dotarea 
laboratoarelor cu echipamentele necesare, de un înalt standard internaţional. 
 Valoroasele tradiţii în cercetarea ştiinţifică fundamentală, impuse de  marile 
personalităţi care au răspuns de destinul institutului, personalităţi care au condus cu distincţie 
şi competenţă, au gândit la direcţiile de evoluţie ale IBB sunt preocupari active ale 
cercetatorilor IBB in contextul actual. În acelaşi timp au apreciat exemplul bun al rezistenţei 
în timp a unor specialişti devotaţi – martori de câteva ori ai ameninţărilor de desfiinţare a 
institutului. Astăzi, mai mult ca oricând actuala generaţie de specialişti din IBB trebuie să 
pornească de la premizele de succes ale înaintaşilor, pentru reinventarea brand-ului de 
institut-pilot, cu un management flexibil şi realist în înţelegerea tendinţelor din domeniul 
ştiinţelor biologice, în lume. 
 Prin strategiile stabilite în Consiliul ştiinţific al IBB se are în vedere atragere în echipă 
a unor tineri cercetători, cu chemare pentru specificul Institutului, cu rezultate promiţătoare în 
stagii de lucru şi de specializare în laboratoare şi institute de cercetare din afara ţării, 
dobândind experienţa utilizării tehnicilor moderne de investigaţii şi mai ales – cu bune 
aptitudini de interpretare a rezultatelor dobândite. 
 În acelaşi timp se are în vedere şi păstrarea „seniorilor” - buni formatori de şcoală în 
specialităţile celor trei departamente. 
 Experienţa de până acuma, impune ca în scopul promovării cercetărilor 
interdisciplinare, în cadrul consorţiilor cu tematici prioritare, pentru o cât mai bună vizibilitate 
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naţională şi internaţională a IBB să fie continuată implicarea cercetătorilor în proiectele 
finanţate prin Planurile Naţionale de Cercetare şi în cele cu finanţare externă. 
 Dotarea IBB cu echipamente performante (microscop electronic cu transmisie, 
microscop electronic cu baleiaj, microscop de forță atomică, analizor genetic, LC-MS, sistem 
complet de cromatografie în strat subţire, spectrometru de absorbție atomică etc. 
https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-DE-BIOLOGIE) şi cu sistemul de crioconservare a 
materialului biologic (unitate de generare a azotului lichid şi recipiente de conservare) sunt 
alte puncte tari ale IBB pentru evaluarea cantitativă şi calitativă a biodiversităţii de ordin 
specific, ecosistemic şi genetic. 
 Fondul de carte şi periodicele din biblioteca IBB reprezintă o valoroasă sursă de 
documentare pentru specialişti, de ţinere la curent cu noutăţile cercetărilor din cele trei 
departamente. 
 Între oportunităţile pentru IBB se înscriu participările la competiţii pentru  dobândirea 
finanţărilor naţionale şi a celor europene, prin structurări de echipe proprii, echipe cu 
specialişti din institutele academice din ţară şi transfrontaliere. Asemenea fonduri vor permite 
cercetării de excelenţă şi realizarea de venituri proprii din care se vor  putea acopri cheltuielile 
programelor de mobilitate internă şi externă, precum şi motivarea financiară a celor implicaţi. 
 Institutul de Biologie al Academiei Române este cel mai important institut-
consultativ în orientarea politicilor de mediu, de cercetare a diversităţii 
microorganismelor în condiţii extreme de mediu şi potenţialul de utilizare a unor 
compuşi şi procese biologice în bio- şi nanotehnologii, în conservarea ex situ şi 
exploatarea potenţialului biotehnologic al biodiversităţii cu statut de ocrotire. 

 

 

Stationarul de Cercetari Ecologice Sulina – subiect al proiectului POS-CCE ResBioClim 
 
Descrierea subiectelor de cercetare ce pot fi abordate in cadrul laboratoarelor 
stationarului: 
a) Planctonul reprezinta o veriga importanta in reteaua trofica a ecosistemului, fiind alcatuit 
de organisme microscopice care plutesc liber in masa apei. El este reprezentat de fitoplancton 
(alge microscopice), zooplancton (nevertebrate microscopice) si bacterioplancton. Pentru 
acesta din urma a fost amenajat un laborator in care se pot realiza lucrari ce vizeaza atat 
bacterioplanctonul si bacteriobentosul.  
Organismele planctonice indeplinesc trei functii importante in ecosistem: producatori de 
materie organica (fitoplancton), producatori si consumatori de materie organica  
(zooplancton) si consumatori (bacterioplancton). Pentru studiul acestor aspecte structurale si 
functionale ale comunitatii fito- si zooplanctonice in cadrul Stationarului se pot desfasura o 
serie de activitati, dintre care mentionam: 

deplasare in teren cu salupa si barca in vederea prelevarii probelor biologice; 
recoltarea de probe cu instrumente speciale pentru prelevare probe;  
analiza microscopica a fito- si zooplanctonului (microscop de tip planctonic si 
stereomicroscop) ;  
experimente toxicologice care permit biomonitorizarea organismelor planctonice 
indicatoare si producatoare de substante toxice (toximetru pentru alge si pentru 
Daphnia); 
luxmetru pentru masurarea intensitatii luminii; 
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disc Secchi pentru masurarea transparentei apei ; 
morisca hidrometrica pentru masurarea vitezei de curgere a apei ; 
trusa teren multiparametru pentru masurarea parametrilor fizico-chimici in teren 
(oxigen, pH, temperatura, conductivitate si altele). 

 
b) Diversitatea structurală şi funcţională a ecosistemelor acvatice 
Dotarea actuala din cadrul stationarului permite evaluarea starii si tendintelor evoluţiei 
ecosistemelor acvatice supuse influenţei impactului antropic (poluanţi organici şi anorganici), 
prin identificarea modificărilor la nivelul comunităţilor acvatice. Monitorizarea gradului de 
poluare al bazinului hidrografic al Dunării şi Deltei Dunării. 
Contributii la realizarea unui sistem de monitoring al calitatii apei la nivel national reprezinta 
o prioritate a Romaniei in contextul implementarii directivei cadru pentru managementul 
apelor. 
c)  Compartiment analize chimice, biochimice  
Echipamentele performante permit caracterizarea mai completă a parametrilor chimici şi 
biochimici şi creşterea acurateţei datelor. Analiza integrată a datelor de chimie cu cele de 
biodiversitate fundamenteaza elaborarea prognozelor privind evoluţia ecosistemelor acvatice 
şi a gradului de poluare a acestora, constituind baza măsurilor de reconstrucţie ecologică a 
zonelor afectate. 
d) Biodiversitatea microorganismelor în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii 
Creşterea capacităţii de identificare taxonomică a microorganismelor prin tehnici de biologie 
moleculară; Identificarea in situ, de noi specii de microorganisme, cu proprietăţi de interes 
biotehnologic; 
Abordări moderne privind biosinteza metaboliţilor de interes biotehnologic (enzime, 
bacteriocine, exopolizaharide, probiotice, hidrogen combustibil, etc.); 
Testarea potenţialului aplicativ al microorganismelor selectate pe modele de laborator; 
optimizarea proceselor; 
Crearea colecţiei de microorganisme; 
Izolarea unor structuri celulare de interes bionanotehnologic (reţele de proteine membranare şi 
biomagneţi, ca agenţi de eliberare controlată a medicamentelor, construcţie de biosenzori, 
biocipuri etc.). 
Dezvoltarea bio şi nanotehnologiilor pe baza unor structuri celulare; substanţe biologic active, 
cu performanţe superioare, cu aplicaţii biotehnologice în medicină, industria farmaceutică, 
energie, mediu, agricultură. 
e) Laborator de biologie moleculară, biochimie si analize moleculare 
Izolarea şi amplificarea ADN în probe in situ, secvenţializare gene, compararea genelor în 
baze de date 
Exprimarea genelor cu importanţă biotehnologică, în microorganisme model 
Obţinerea de complexe moleculare (stratul S/enzime, magnetosomi/molecule funcţionale), cu 
aplicaţii în medicină 
Crearea de bănci genomice microbiene 
Obţinerea şi caracterizarea germoplasmei, în vederea conservării plantelor pe cale de 
dispariţie 
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Dotarea Stationarului cu Salupa de Cercetare 

Ambarcatiunea destinata culegerii de probe - referita in mod curent ca salupa - 
reprezinta vectorul principal al cecetarilor efectuate in stationar (este de mentionat ca o astfel 
de abamarcatiune a facut parte din dotarea stationarului pe tot parcursul existentei acestuia) 
fiind mijlocul de acces la ecosisteme de marimi diferite (lacuri de mica si foarte mica 
adancime, garle si canale, reteaua de canale care face conexiunea dintre lacuri fiind completat 
de barca pentru spatiile cu acces dificil (infloriri algale, vegetatie abundenta). 
Cu ajutorul respectivei ambarcatiuni se pot culege si conserva probele biologice, pot fi 
transportate catre laboratoarele din cadrul stationarului sau pot fi cercetate direct in zona de 
recoltare prin preluarea de echipamente din cadrul laboratoarelor in sesiunile de deplasare in 
teren. 
Aproximativ  30%-35% din echipamentele de cercetare aflate in sationar fac obiectul si se 
preteaza cerectarilor la bordul ambarcatiunii. 
Ambarcatiunea poate deservi unor sesiuni de cercetare prelungite (3 pana la 7 zile) fiind 
prevazuta si cu oportunitati pentru dotarile administrative aferente. 
Descriere tehnica: 
Lungime: 11-12 m 
Latime: 3 – 3.5 m 
Inaltime de constructie 5.90 m 
Pescaj 0.90 m 
Nr maxim persoane: 8  locuri + echipaj 
Nescufundabilitate: spatiul dintre fund si dublu fund plin cu spuma poliuretanica. 
 Chesoane etanse in prova si pupa. 
Motorizare: motor cizma lunga (508 mm), 40 CP 
Dotari standard: Parbriz policarbonat 
 Balustrazi de inox 
 3 tacheti inox pt. legare 
 Brida prova pt. legare la peridoc, inox. 
 Brau de acostare din Aluminiu-Cauciuc 
 2 scaune cu perne din imitatie de piele 
 Canapea 3 persoane cu perne din imitatie de piele 
 Cutie sub canapea cu incuietoare pt. depozitare obiecte 
 Mocheta pe podea(dublu fund) si bordaje 

 Guvernare-volan,cremaliera, cablu 
Instalatie electrica- tablou sigurante- intrerupatore cu bricheta,cabluri,borne baterie (bateria nu 

e inclusa), lumina alba pentru navigatie  
 Pompa de santina 
 Prelata mars, cu cadru de aluminiu  
 Prelata de stationare  

 
 Montaj motor si comanda motorului 
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