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Dr. hab. Ana ȘTEFÂRȚĂ 
la 75 de ani

(n. 30 iulie 1939, s. Cotiujenii Mari, jud. Soroca)
Botanistă, domeniul de cercetare: paleobota-

nica. 
Doctor habilitat în biologie (1997).
La 30 iulie a.c. doctorul habilitat Ana Ştefârţă 

trece vama Timpului – cei 75 de ani de la venirea pe 
lume şi cei 40 de ani de activitate ştiinţifi că. 

Născută într-o familie de buni şi vrednici gos-
podari, Eugenia şi Gheorghe Ştefârţă, din satul Co-
tiujenii Mari jud. Soroca, a absorbit odată cu laptele 
mamei și dragostea faţă de tot ce include cuvântul 
Baştină. Acest frumos sat, vechi de peste 500 de ani, 
i-a ocrotit copilăria şi adolescenţa, implantându-i în 
sufl et fi orul admiraţiei faţă de natură, de peisajele 
rurale şi respectul pentru nobleţea omului muncitor. 

Absolveşte, în anul 1956, Școala medie din satul 
natal, lucrează o perioadă la ofi ciul poştal. Între anii 
1960-1965 este studentă la Universitatea de Stat din 
Tiraspol, la Facultatea de Biologie şi Geografi e, sec-
ţia Biologie şi Chimie. După absolvire este angajată 
în calitate de lector-asistent la Cated ra de Botanică. 
Destinul a dorit să-l întâlnească pe viitorul acade-
mician Andrei Negru, tânăr pe atunci, care preda la 
aceeaşi instituţie şi-şi începuse deja activitatea ştiin-
ţifi că în domeniul paleobotanicii. Generos din fi re, el 
îi încredinţează o colecţie de mostre (80 de amprente 
foliare fosile), iniţiind-o în misterele acestei ştiinţe. 
Entuziasmată, Ana Ştefârţă organizează expediţii 
şi, la început cu ajutorul câtorva studenţi, ulterior în 
cad rul expediţiilor comune cu Andrei Negru și Ştefan 
Manic, îşi măreşte colecţia până la 2000 mostre.

Dispunând de un material atât de bogat şi variat 
şi susținând cu brio examenele, devine doctorandă a 
Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe din Moldo-
va, desfăşurându-şi studiile la Institutul de Botanică 
,,V.L. Komarov” din Sankt Petersburg, în Laborato-
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zeze un tablou concludent nu numai a existenţei unei 
fl ore bogate în diferite orizonturi ale Miocenului Su-
perior, ci şi să ne prezinte o abordare excepţional  de 
valoroasă – evoluţia acestora în Timp, în intervalul 
dintre Sarmaţianul Inferior şi Ponţianul Inferior, o 
perioadă de la 13 până la 8 milioane de ani.

Evidenţierea diversităţii taxonomice, a particu-
larităţilor ecologice şi paleofi tocorionomice a fl orei 
Miocene din interfl uviul Nistru-Prut prezintă un inte-
res deosebit pentru stabilirea etapelor succesive şi a 
căilor evoluţiei fl orei neogene, cât şi pentru relevarea 
factologică a proceselor de geneză a fl orei actuale 
europene. Studierea amprentelor foliare fosile per-
mite evidenţierea componenţei taxonomice la nivel 
de specie, fapt care serveşte ca bază factologică pen-
tru analiza fi togeografi că detaliată a fl orei Miocene 
şi pentru stabilirea nu numai a tendinţei generale a 
climatului, dar şi a fl uctuaţiilor climaterice, a situaţiei 
paleogeografi ce care au cauzat alternarea proceselor 
evolutive ale lumii vegetale miocenice est-europene.

Pentru prima dată, au fost evidenţiate limitele 
răspândirii în timp (Sarmaţian-Ponţian) a speciilor 
fosile şi stabilite tipurile fi tocomplexelor Miocenu-
lui Superior, evidenţiate etapele dezvoltării fl orei şi 
vegetaţiei din teritoriul dat; complexul paleocarpo-
logic Bursuc a fost completat cu 27 de genuri noi; au 
fost evidenţiate elementele fi togeografi ce şi relevată 
dinamica lor în timp; a fost confi rmat procesul sub-
stituirii treptate a elementelor exotice (nord-ameri-
can, est-asiatic) cu cel european şi euro-caucazian.

Aşadar, criteriul valoric al investigaţiilor ştiin-
ţifi ce ale doctorului habilitat Ana Ştefârţă include 
şi următoarea concluzie: fl ora Miocenului Superi-
or din teritoriul interfl uviului Nistru-Prut numără 
149 de specii ce revin la 93 de genuri atribuite la 58
de familii, dintre care 55 de genuri şi 90 de specii au 
fost descoperite pentru prima data pe teritoriul cer-
cetat, iar 21 de specii au fost descrise pentru prima 
dată în calitate de taxoni noi în ştiinţă.

Ca rezultat al unei munci fructuoase, savanta 
evidenţiază rolul esenţial al elementelor meditera-
neene în fl ora Sarmaţianului Inferior. În paralel cu 
formaţiunile silvice mezofi le, în vegetaţia Sarma-
ţianului Inferior din interfl uviul Nistru-Prut un rol 
deosebit revenea formaţiunilor xerofi le, de tipul 
makvis şi gariga. Astfel a fost confi rmată existenţa 
în Sarmaţianul Inferior a cronofl orei Mastixia.

Pe baza cercetărilor paleofoliologice, a fi tocom-
plexelor evidenţiate, au fost identifi caţi parametrii 
paleoclimatici ai Sarmaţianului Inferior şi Sarma-
ţianului Mediu, ai Meoţianului şi Ponţianului. În 
seria de noutăţi se atribuie şi plasarea fi tocomple-
xului Bursuc în rândul taxonilor paleofl oristici cu 
statut de „Floră etalon” pentru Sarmaţianul Inferior 
al Paratetisului de Est, deoarece dispune de o vastă 

rul de Paleobotanică. Sub oblăduirea renumitului sa-
vant, Irina Ilinski, dar şi graţie propriei perseverenţe 
şi tenacităţi, susţine cu succes teza de doctorat ,,Flo-
ra miocenă a satului Bursuc, Moldova”.

Revine la Chişinău, fi ind angajată în Laborato-
rul Floră şi Geobotanică, urcând pe scara ierarhică 
de la cercetător ştiinţifi c inferior până la cercetător 
ştiinţifi c principal, consacrându-şi viaţa Grădinii 
Botanice, unde activează şi în prezent.

Pe parcursul întregii sale activităţi, a continuat 
să se ocupe cu minuţiozitate și chibzuinţă, abordând 
la nivel ştiinţifi c înalt, problemele actuale din dome-
niul ales – paleobotanica Miocenului. Abnegaţia cu 
care a muncit încontinuu s-a structurat într-o valo-
roasă teză de doctorat ,,Flora miocenă din interfl u-
viul Nistru-Prut”, pe care a susţinut-o cu mare suc-
ces în anul 1997, devenind doctor habilitat. Acest 
succes fusese ghidat şi alimentat cu sfaturi preţioase 
de regretatul academician Andrei Negru, fondatorul 
şcolii naţionale de paleobotanică, care i-a fost con-
sultant ştiinţifi c al lucrării. 

Teritoriul studiat (interfl uviul Nistru-Prut) oferă 
şansa de a pune în valoare o arhivă paleobotanică 
de mare interes ştiinţifi c pentru cunoaşterea fl ore-
lor din Miocenul Superior al Europei de Sud-Est. 
Sugestiile doctorului habilitat Ana Ştefârţă asupra 
legităţilor generale ale fl orogenezei din Sarmaţianul 
Inferior, Sarmaţianul Mediu, Meoţian şi Ponţian se 
bazează pe materialul paleobotanic provenit din ori-
zonturi stratigrafi ce precis datate (pe bază de resturi 
de moluşte marine), fapt ce își are aplicare în practi-
ca lucrărilor paleogeografi ce. 

Consacrata botanistă scoate din arhiva paleo-
botanică, care numără 13 milioane de ani, cele mai 
esenţiale schimbări care au avut loc în procesul de 
dezvoltare a fl orei din Miocenul Superior. Proce-
sul respectiv s-a desfășurat, după cum menţionează 
Ana Ştefârţă, către sfârşitul Sarmaţianului Inferior 
- începutul Sarmaţianului Mediu, când s-a început 
substituirea treptată a genurilor subtropicale exoti-
ce prin cele temperate. Cercetătoarea a studiat fl ora 
Miocenului din teritoriul interfl uvial Nistru-Prut, 
ceea ce e preţios nu numai pentru cunoaşterea aces-
tei fl ore vechi ancestrale, ci şi pentru înţelegerea 
originii formării nucleului fl orei contemporane est-
europene. Investigațiile sale contribuie la dez-
voltarea şi exemplifi carea principiului ştiinţifi co-
metodologic de unitate a paleontologiei şi neon-
tologiei. Aceste investigaţii sunt indispensabile şi 
inerente pentru cunoaşterea evoluţiei organice, în 
general şi a fl orogenezei, în special (a fi logeniei).

După cum menţiona remarcabilul savant al nea-
mului românesc, regretatul Boris Matiencu, Ana 
Ştefârţă e un deschizător de noi etape şi de alte nive-
luri de cercetare în paleobotanică. A reuşit să reali-
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diversitate taxonomică şi de un specifi c compoziţio-
nal fl oristico-fi tocenotic unic.

Stabilirea de către mult stimata dnă Ana Ştefârţă 
a faptului că începutul procesului activ de formare a 
fl orei contemporane est-europene îşi are rădăcinile 
în complexele fl oristice ale Sarmaţianului Mediu, 
Meoţianului şi Ponţianului din Miocenul Superior, 
este o concluzie de mare importanţă şi se consideră 
un deosebit aport în elucidarea problemelor din do-
meniul paleobotanicii. 

Ana Ştefârţă a adus dovezi concludente în sus-
ținerea ipotezei, potrivit căreia principiul de bază 
al evoluţiei, în cazul dat a fl orogenezei, îl constitu-
ie mecanismul de substituţie a unei fl ore prin alta, 
acesta fi ind pilonul central al studiilor sale ştiinţifi -
ce. Academicianul Constantin Toma de la Univer-
sitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România, afi rmă că 
doamna Ana Ştefârţă cu realizările sale atât de im-
portante poate intra liber în Panteonul Ştiinţei.

Remarcabilul Hrant Avakian menţiona că via-
ţa este un dar şi o misiune. În cazul Anei Ştefârţă, 
misiunea ei vitală s-a încununat cu mari succese, 
deoarece a devenit un nume de talie internaţiona-
lă, lucrările ei fi ind publicate în reviste de presti-
giu atât din ţară, cât şi peste hotarele ei. Rezulta-
tele ştiinţifi ce sunt expuse în 65 de lucrări ştiinţi-
fi ce, printre care monografi a Раннесарматская 
флора Бурсука (1974). Este coautoare la 9 monog-
rafi i: Ископаемые растения ССCР, т. I (1974); 
т. II (1982); Растительный мир Молдавии, т. I, II 
(1986); т. IV (1988); т. V (1989); Primul raport na-
ţional cu privire la Diversitatea Biologică (2000); 
Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu fl ori-1 vol. 
II, (2005); Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu 
fl ori-2, vol. III, (2006); Ископаемые цветковые 
растения России и сопредельных государств. 
Nictaginaceae – Salicaceae, т. IV, (2005). 

 Ana Ştefârţă a acumulat o colecţie de mostre 
foliare fosile excepţională prin diversitatea speci-
ilor, care va alcătui o considerabilă şi semnifi cati-
vă componentă a viitorului Muzeu de Botanică al 
Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe 
din Moldova. Cu o deosebită dăruire se consacră şi 
studiului fl orei actuale a Basarabiei.

Pentru munca sa, care depăşeşte patru decenii, a 
fost apreciată cu Diploma de Recunoştinţă a Acade-
miei de Ştiinţe a Republicii Moldova (2000). În anul 
2001 i s-a conferit titlul onorifi c de „Om Emerit”. 

Acum, când distinsa savantă înscrie încă un cerc 
de aur în tulpina arborelui său vital, să-i urăm în 
continuare multă sănătate, succese în domeniul pe 
care şi l-a ales drept satelit al vieţii şi multă fericire!

 Dr. Eugenia Manea-Cernei
Dr. Valentina Cantemir

Acad. Teodor Furdui
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