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Anul 2016 are o dublă semnificație pentru Grădina Botanică din Iași, 

împlinindu-se 200 de ani de la nașterea fondatorului acestei instituții, medicul și 

naturalistul Anastasie Fătu și 160 de ani de la înființarea primei Grădini Botanice 

din Principatele Române. 

Evenimentele culturale și științifice organizate de Grădina Botanică din Iași 

pe parcursul anului 2016 au fost dedicate în întregime lui Anastasie Fătu. Seria 

maniestărilor aniversare a debutat în luna februarie cu Expoziția de Azalee și 

Camelii și s-a încheiat în noiembrie, cu cea de-a XL-a ediție a expoziției de Flori, 

Fructe și Semințe - Flori de Toamnă.  

În perioada 22-25 septembrie 2016, a avut loc cea de-a IX-a ediție a 

Simpozionului Științific Conservarea diversitătii plantelor in situ și ex situ, 

organizat de Grădina Botanică “Anastasie Fătu” din Iași, Universitatea “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași. Cu această ocazie au fost prezentate 50 de lucrări științifice care 

au abordat aspecte de diversitate structurală și funcțională a fungilor și plantelor, 

taxonomie vegetală și fitosociologie, culturi in vitro și metaboliți fungici și vegetali, 

ecologie, conservarea biodiversității și educație ecologică. Acest simpozion științific 

a adunat în Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași peste 100 de 

specialiști în domeniul botanicii și domenii conexe, din România, Elveția, Republica 

Moldova, Serbia și Ucraina. În cadrul evenimentului a fost organizată și o aplicație 

botanică în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș și Cheile Sugăului, ocazie cu 

care s-au realizat observații asupra florei și vegetației caracteristice zonelor vizate. 

Colectivul Grădinii Botanice din Iași a marcat dubla aniversare prin 

editarea unui volum intitulat Conservarea naturii în Grădina Botanică din Iași 

(coordonat de prof. univ. Dr. Cătălin TĂNASE) dedicat marelui cărturar Anastasie 

Fătu, care prezintă pe larg viața și activitatea acestuia, istoria Grădinii Botanice, 

structura actuală și colecțiile științifice deținute, dar și activitățile educative și de 

cercetare desfășurate în această intituție. 
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