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1. Prezentare generală a realizării obiectivelor proiectului, cu punerea în evidență a rezultatelor și 
gradul de realizare a obiectivelor. Prezentarea trebuie să includă explicații care să justifice 
diferențele (dacă există) dintre activitățile preconizate și cele realizate.  

 
Proiectul GENIAS a avut în vedere stabilirea unor protocoalele adecvate și adaptate pentru 

implementarea Biomonitoringului 2.0 în evaluarea calității apelor dulci de la noi prin folosirea 
tehnologiei  ADN cu o rezoluție taxonomică cât mai mare și care vine în sprijinul identificării tuturor 
stadiilor de dezvoltare a organismelor macro-nevertebrate acvatice la nivel de specie. Protocoalele 
naționale curente aplicate în vederea evaluării calității biologice a apelor curgătoare au limite serioase 
prin folosirea exclusivă a unor criterii morfologice și imposibilitatea identificării unor grupe la nivel de 
specie, mai ales în cazul unor larve criptice din punct de vedere morfologic (așa numitul ”impediment 
taxonomic”). Proiectul propune, deci, îmbunătățirea protocoalelor naționale de evaluare a calității 
biologice a apelor curgătoare prin dezvoltarea unor baze de date de referință genetică (librărie de ADN 
barcoding) a macro-nevertebratelor de la noi, prin inițierea unei platforme on-line în cadrul căreia 
oferim servicii de identificare și analiza datelor genetice privind probele biologice de macrozoobentos 
și asistență bioinformatică, făcând astfel posibilă o identificare corectă, rapidă, obiectivă și eficientă a 
indivizilor din macro-zoobentos.  Prin implementarea acestor tehnologii noi în practica națională de 
evaluare a calității biologice ale apelor se creează premisele evaluării mai precise și mai complexe a 
calității acestor ecosisteme de către agențiile naționale responsabile, cum ar fi Apele Române, sau 
diferite organizații implicate. 

 
 
 

http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/


Obiectivele generale a proiectului au fost următoarele:  
- OG1. Stabilirea metodelor și protocoalelor adecvate de identificare la nivel de specie a 

tuturor stadiilor de dezvoltare a organismelor din macro-zoobentos prin analiza morfologică 
și moleculară a probelor biologice 

- OG2. Crearea unei librării de secvențe de ADN standard cât mai cuprinzătoare privind 
ecosistemele acvatice studiate și încărcarea datelor în platforme genetice internaționale 

- OG3. Testarea tehnologiilor și metodelor de identificare moleculară la nivel de specie pentru 
îmbunătățirea rezoluției sistemelor de evaluare a calității biologice a apelor existente 

- OG4. Diseminarea experiențelor noastre către agențiile direct implicate în monitorizarea 
calității apelor interioare 

Obiectivele specifice ale proiectului așa cum au fost prezentate în proiect au fost:  
Obiectivele specifice ale Etapei 1 de implementare a proiectului: 
OE1.1. – Evaluarea biodiversității macro-zoobentosului din apele curgătoare de la noi folosind datele 
din literatura de specialitate 
OE1.2. – Analiza compoziției specifice a macro-zoobentosului din protocoalele naționale curente de 
evaluare a calității apelor curgătoare și identificarea lipsurilor majore 
OE1.3. – Stabilirea numărului minim de probe bentonice pentru evaluarea biodiversității reale a 
macro-zoobentosului din toate tipurile de ape prezente din zona de izvoare a râului Someșul Cald 
OE1.4. – Selectare și adaptarea unor protocoale adecvate pentru extragerea unor secvențe de ADN 
relevante taxonomic pentru probele biologice de macro-zoobentos colectate din zona de izvoare a 
râului Someșul Cald. 
OE1.5. – Dezvoltarea paginii web a proiectului. 
Obiectivele specifice ale Etapei 2 de implementare a proiectului: 
OE2.1. – Optimizarea numărului probelor biologice de macrozoobentos pentru a cuprinde 
biodiversitatea din toate tipurile de ape existente din sectorul superior al Someșului Cald, prelucrarea 
morfologică a materialului colectat la un nivel taxonomic cât mai apropiat (gen sau specie). 
OE2.2. - Dezvoltarea platformei de stocare a secvențelor ADN generate. 
OE2.3. – Testarea rezoluției taxonomice a secvențelor ADN generate și evaluarea diversității criptice a 
macrozoobentosului din sectorul superior al Someșului Cald. 
OE2.4. – Diseminarea rezultatelor (articole de taxonomie integrativă, comunicări științifice 
internaționale și naționale) 
Obiectivele specifice ale Etapei 3 de implementare a proiectului: 
OE3.1. – Finalizarea bazelor de date genetice care să sprijine identificarea genetică a tuturor speciilor 
(sau MOTU în cazul speciilor necunoscute) din ecosisteme acvatice investigate de noi 
OE3.2. – Calcularea (recalcularea) indecșilor ecologici de evaluare a calității apelor pe baza speciilor 
(sau MOTU) identificate folosind tehnologia de AND Barcoding. 
OE3.3. – Diseminarea rezultatelor proiectului către agențiile interesate prin organizarea unui work-
shop de training a unor biologi de la Apele Române, implicați în  evaluarea calității biologice a apelor  
OE3.4. – Participare la conferințe internaționale și naționale pentru prezentarea principalelor rezultate 
ale proiectului 
OE3.5. – Publicarea rezultatelor obținute în reviste de specialitate  
 
Proiectul GENIASS s-a derulat pe parcursul a 24 luni, având etape de raportări anuale și la termenul de 
închidere a acestuia. În continuare vom prezenta stadiul de realizare a activităților, așa cum au fost ele 
planificate în proiect. 
 
Activitatea A.1. Activitățile noastre au fost realizate în 2 planuri: (A.1.1) stabilirea numărului minim de 
probe bentonice pentru acoperirea cât mai completă a biodiversității macro-zoobentosului din toate 
tipurile de ape din ecosistemele acvatice investigate, și (A.1.2) selectarea unor protocoale adecvate de 
extragere de ADN pentru diferite grupe taxonomice din macro-zoobentos.  



În această etapă a implementării proiectului au fost atinse următoarele obiective: OE1.1., OE1.2., 
OE1.3., OE1.4. 
 
Rezultatele și modul de diseminare a rezultatelor din Etapa 1.  

- Stabilirea numărului minim de probe bentonice în conformitate cu condițiile hidro-morfolgice 
ale ecosistemului acvatic cercetat 

- Stabilirea tipurilor de ape investigate și măsurarea parametrilor fizico-chimici din aceste ape 
- Dezvoltarea  unor fișe de teren adecvate de prelevare a probelor de macro-zoobentos pentru 

a acoperi cât mai complex biodiversitatea acvatică din zona cercetată 
- Selectarea unor protocoale adecvate de extragere a ADN universal aplicabil pentru toate 

grupele de macro-zoobentos investigate 
- Alcătuirea raportului științifico-tehnic ale Etapei 1. 

 
Livrabile generate pe baza rezultatelor din Etapa 1 (durata etapei 2 luni din anul 2020): 

- Lista actualizată a macro-zoobentosului din apele interioare de la noi pe baza literaturii de 
specialitate, lista în prezent cuprinzând un număr de 2450 taxoni de organisme acvatice. 

- Dezvoltare de protocoale adecvate pentru prelevarea și sortarea probelor de macro-
zoobentos în vederea prelucrării moleculare ulterioare  

- Selectarea unor titluri bibliografice potrivite pentru sortarea la nivel de gen sau specie a 
materialului biologic colectat 

- Dezvoltarea unor protocoale adecvate pentru extragere și obținere de ADN standard din 
probele biologice colectate 

- Inițierea paginii web a proiectului cu încărcarea tuturor livrabilelor enumerate mai sus, și 
poate fi accesată aici: http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/ 
 

Astfel obiectivele activității 1 au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute au fost în 
concordanță cu obiectivele propuse pentru această etapă.  
 
L1/1: Stabilirea numărului minim de probe bentonice pentru acoperirea biodiversității 
macrozoobentosului din toate tipurile de ape curgătoare din zona de izvoare a Someșului Cald, livrabile 
generate în cadrul activității A.1.1. 
L1/2: Selectarea unor protocoale adecvate de extragere de ADN pentru diferite grupe taxonomice din 
macrozoobentos. Livrabile generate în cadrul activității A.1.2. 
 
Activitatea A.2. În cadrul acestei activități am selectat stațiile în funcție de condițiilor hidro-
morfologice ale ecosistemelor acvatice investigate (vezi harta încărcată în pagina web a proiectului) și 
am colectat probe biologice de macro-zoobentos (activitate 2.1). Am inițiat o platformă de testare a 
secvențelor de ADN standard generate pentru identificare la nivel de specie a indivizilor colectați 
(activitate 2.2). Om obținut semnăturile genetice (ADN barcoding) și gruparea secvențelor în unități 
taxonomice moleculare operaționale (BIN, MOTU) la indivizii secvențați genetic (activitate 2.3).  
În această etapă a implementării proiectului au fost atinse următoarele obiective: OE2.1., OE2.2., 
OE2.3., OE2.4. 
 
Rezultatele și modul de diseminare a rezultatelor din Etapa 2.  

- Optimizarea numărului de probe biologice de macrozoobentos în conformitate cu 
particularitățile hidro-morfologice ale ecosistemelor acvatice investigate 

- Prelucrarea morfologica a probelor biologice colectate la un nivel taxonomic cât mai detaliat 
(gen sau specie) folosind literatura de specialitate 

- Dezvoltarea platformelor ROMAC, RODI și EUTIP din cadrul BOLD pentru stocarea secvențelor 
de ADN generate 

- Testarea rezoluției taxonomice a secvențelor de ADN generate și evaluarea diversității criptice 
a macrozoobentosului din ecosistemele acvatic cercetate 

http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/


- Diseminarea rezultatelor (articole de taxonomie morfologică și moleculară, comunicări 
științifice interne și internaționale 

- Alcătuirea raportului științifico-tehnic al Etapei 2. 
 

Lucrările științifice și comunicări științifice la conferințe interne și internaționale de specialitate pe baza 
rezultatelor științifice din cadrul etapei 2 sunt:  
 
Articole: 
1. Lujza Keresztes, Jürgen Kappert, Mária Henning, Edina Török (2021): Helen’s twins in the Balkans: 
discovery of two new Paraptychoptera Tonnoir, 1919 species closely related to P. helena Peus, 1958, 
with systematic revision of the “lacustris” group (Diptera, Ptychopteridae). ZooKeys 1071: 63–81 
(2021) doi: 10.3897/zookeys.1071.58598 https://zookeys.pensoft.net. IF 1,37 (2020), zona galbenă 
după AIS. 
2. Astrit BILALLI, Halil IBRAHIMI, Milaim MUSLIU, Linda GRAPCI-KOTORI, Donard GECI, Valentina 
SLAVEVSKA-STAMENKOVIČ, Jelena HINIČ, Danijela MITIĆ-KOPANJA, Lujza KERESZTES (2021). New 
Records of the Craneflies (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) from the Western Balkans. J. Entomol. Res. 
Soc., 23(2): 141-152, 2021 Research Article Doi: 10.51963/jers.v23i2.1929. Online ISSN:2651-3579. IF 
0,45 (Q3) 
3. Lujza Keresztes, Avar-Lehel Dénes (2021): Rediscovered after almost 100 years: new faunistic data 
of Thaumalea rumanica with additional records of Thaumaleidae from Romania. Travaux du Muséum 
National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 64 (1): 119–129 (2021) doi: 10.3897/travaux.64.e64110. 
BDI (Q4). 
4. Anna Dénes, Dávid Murányi, Ádám Soós, Emőke Szőcs, Lujza Keresztes (2021): New faunistic data 
on the family Capniidae (Plecoptera) from the Carpathians (Romania and Ukraine). Travaux du 
Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 64 (2): 61–68 (2021) doi: 
10.3897/travaux.64.e66918. BDI (Q4)  
5. Abdelkhaleq Fouzi Taybi, Youness Mabrouki, Lujza Keresztes (2021): First record of Phyllolabis 
savtshenkoi (Diptera, Limoniidae) in Morocco. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle 
“Grigore Antipa” 64 (1): 115–118 (2021) doi: 10.3897/travaux.64.e63917. BDI (Q4)  
6. Lujza Keresztes, Mirela Cîmpean, Karina Battes, Anna Dénes & Andrei Bogdan Terec (2021): 
Dicranomyia (Idiopyga) nigristigma Nielsen, 1919 (Diptera, Limoniidae) recorded for the first time from 
calcareous springs in Romania. Entomologica romanica 25: 31-34, 2021. ISSN 2601-7105 online / doi: 
10.24193/entomolrom.25.4. BDI. 
 
Conferințe: 
1. Dénes AL, Vaida R , Szabó E, Keresztes L. Cryptic survival of Palingenia longicauda (Ephemeroptera: 
Palingeniidae) in South-eastern Europe. Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 12 – 
VIRTUAL CONFERENCE), 25 – 30 IULIE 2021, Dublin, Ireland. 
2. Dénes Anna, Varga Gabriella-Andrea, Szabó Emerencia, Dénes Avar-Lehel, Keresztes Lujza – 
Taxonomia larvelor din genul Rhyacophila (Pictet, 1834) (Rhyacophilidae, Trichoptera): date 
morfologice şi moleculare. BIOTA – Biodiversitate Tradiţii și Actualitate, 19- 20 NOIEMBRIE 2021, Cluj-
Napoca, Romania. 
3. Andrei Bogdan Terec, Mirela Cimpean, Karina Battes, Lujza Keresztes – Chaoboride din România 
(Diptera, Chaoboridae): prezentare generală și citarea unui gen nou pentru Munții Carpați: Mochlonyx 
Loew, 1844. BIOTA – Biodiversitate Tradiţii și Actualitate, 19- 20 NOIEMBRIE 2021, Cluj-Napoca, 
Romania. 
 
Livrabile generate pe baza rezultatelor din Etapa 2 (durata etapei 12 luni din anul 2021): 

- Finalizarea protocoalelor de prelevare a probelor biologice de macro-zoobentos pentru 
prelucrare moleculara ulterioara a indivizilor colectați 

https://zookeys.pensoft.net/


- Crearea platformei de stocare a informațiilor de colectare și detalii morfologice ale 
voucherelor și testare a calității secvențelor standard de ADN pentru identificarea moleculare 
a voucherelor 

- Publicarea rezultatelor parțiale ale proiectului în reviste de specialitate și prezentarea 
rezultatelor la conferințe interne și internaționale 

- Dezvoltarea paginii web a proiectului 
 

Astfel obiectivele activității 2 au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute au fost în 
concordanță cu obiectivele propuse pentru această etapă.  
 
L2/1: Selectarea punctelor, colectarea probelor biologice de macrozoobentos din bazinul hidrografic 
Someșul Cald și identificarea morfologică a materialului colectat. Livrabil pentru Activitatea 2.1. 
L2/2: Dezvoltarea platformei de testare, inițierea secvențării ADN din probele de macrozoobentos 
colectat. Livrabil pentru Activitatea 2.2.  
L2/3. Obținerea unor semnături genetice (ADN barcoding) adecvate pentru identificarea la nivel de 
specie a probelor biologice colectate și diseminarea rezultatelor. Livrabil pentru Activitatea 2.3.  
 
Activitatea A.3. Activitățile desfășurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate 
pentru Etapa 3. Dezvoltarea de baze de date pentru arhivarea și suportul informațiilor primare 
morfologice și moleculare obținute și calcularea indicilor multimetrici la o stație de prelevare a 
probelor din cursul superior al Someșului Cald, pentru compararea rezultatelor obținute pe baza 
criteriilor morfologice și moleculare (activitatea 3.1). Am analizat eficiența utilizării metodelor 
moleculare și a prelucrării datelor genetice cu ajutorul unor platforme bioinformatice pentru 
delimitarea speciilor din probele biologice și am îmbunătățit lista speciilor de bioindicatori pentru 
diferite tipuri de ape de la noi (activitatea 3.2). Am organizat un workshop de training cu privire la 
colectarea, prelucrarea și analiza genetică a probelor de macro-zoobentos prin implicarea unor 
specialiști biologi și manageri responsabili pentru asigurarea calității apelor interioare de la noi.  
În această etapă a implementării proiectului au fost atinse următoarele obiective: OE3.1., OE3.2., 
OE3.3., OE3.4., OE3.5. 
 
Rezultatele și modul de diseminare a rezultatelor din Etapa 3.  

- Finalizarea analizelor bioinformatice a datelor moleculare obținute și încărcarea datelor în 
baze genetice internaționale care vor fi accesibil publicului larg după publicarea tuturor 
rezultatelor proiectului, astfel să sprijine identificarea la nivel de specie a indivizilor din probele 
de macro-zoobentos colectați 

- Compararea rezoluției de identificare la nivel de specie a metodelor de identificare a probelor 
biologice pe criterii morfologice și moleculare și calcularea indecșilor ecologici folosiți în 
evaluarea calității apelor de la noi pe baza listelor generate prin cele 2 metode diferite, pentru 
a scoate în evidență avantajele metodelor moleculare 

- Diseminarea rezultatelor proiectului către agențiile interesate prin pagina web a proiectului și 
prin organizarea unui workshop întitulat: ”Model experimental adecvat pentru aplicarea 
tehnologiei ADN barcoding în practica de evaluare a calității biologice a apelor curgătoare”, 
organizat în perioada 2-3 iunie 2022, cu o demonstrație practică de teren la Ic Ponor, și cu o 
demonstrație practică de laborator la Cluj Napoca, cu participarea e specialiștilor biologi direct 
implicați în evaluarea calității biologice a apelor de la noi 

- Participare la conferințe interne și internaționale pentru diseminarea rezultatelor  
- Publicarea rezultatelor obținute în reviste de specialitate 
- Alcătuirea raportului științifico-tehnic al Etapei 3. 

 
Pe baza rezultatelor obținute în această etapă, am publicat rezultatele noastre în diferite reviste 
interne și internaționale și am prezentat principalele rezultate la câteva conferințe interne și 
internaționale de specialitate (activitatea 3.3).  



 
Articole: 

1. Dénes, L,Vaida, R., Szabó E., Martynov, A., Váncsa, E., Ujvárosi, B., Keresztes L. (2022) - Cryptic 
survival and an unexpected recovery of the long‑tailed mayfly Palingenia longicauda (Olivier, 1791) 
(Ephemeroptera: Palingeniidae) in Southeastern Europe. Journal of Insect Conservation. 
https://doi.org/10.1007/s10841-022-00425-z,. IF. 2,62 – publicat, articol zona roșie IF, zona 
galbenă AIS. 

2. Keresztes L., Campean M., Battes K., Denes A., Terec A. B. (2021) - Dicranomyia (Idiopyga) 
nigristigma Nielsen, 1919 (Diptera, Limoniidae) recorded for the first time from calcareous springs 
in Romania, Entomologica Romanica 25, 31-34, 2021. - publicat  

3. Ruicănescu, A., Biró, Z., Gergely, K., Ferencz, P., Mezei-Szép,E., Pál M., Keresztes L. (2022) - Critical 
revision of the presence of Dicerca furcata (Coleoptera: Buprestidae) in Romania. Entomologica 
romanica 26: 77-80, 2022. ISSN 2601-7105 online / doi: 10.24193/entomolrom.26.2 – publicat, 
revista BDI 

4. Denes A., Denes A-L., Battes K., Cimpean M., Terec, A.B, Berchi M., Szabó E., László Z., Vaida, R., 
Keresztes L.: Species level identification of benthic macro-invertebrates using DNA Barcode data: 
assessment aquatic biodiversity hotspots, the Carpathians, Romania. Freshwater Science. 
manuscris înainte de submitere. 

5. Dénes Anna, Murányi Dávid, Dénes Avar-Lehel, Keresztes Lujza: Plecoptera (Insecta) from the 
Carpathians, Romania: barcoding dark taxa in a biodiversity hotspot of Europe, Zookeys – 
manuscris înainte de submitere. 

6. Vaida, R., Dénes, L., Keresztes, L., Martynov, A., Szabó, E., Baranová, B., Kis, B., Váncsa, E., Manko, 
P.: Dilemma lasting for decades solved? Integrative taxonomy supports one rather than several 
species of Palingenia in South-Eastern Europe (Insecta, Ephemeroptera, Palingeniidae). European 
Journal of Taxonomy – manuscris înainte de submitere. 
 

Conferințe 

1. Dénes Anna, Dénes Avar-Lehel, Keresztes Lujza,A new species, Zwicknia sp. n. (Plecoptera, 
Capniidae) from the Carpathians (Romania), detected by DNA barcode data and divergent 
morphology - XVIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON EPHEMEROPTERA AND XXIst 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLECOPTERA, 25-29 July 2022, North America, pagina 68. (online 
poster) 

2. Terec Andrei Bogdan, Dénes Avar-Lehel, Keresztes Lujza: Chaoboridae of Romania (Diptera, 
Chaoboridae): integrative data detects a new genus for the Carpathians: Mochlonyx Loew, 1844-
, Biogeography of the Carpathians, 12-14 septembrie 2022, Praga, Republica Cehă. POSTER, pagina 
85. (poster) 

3. Dénes Anna, Dénes Avar-Lehel, Keresztes Lujza: Plecoptera (Insecta) from the Carpathians, 
Romania: barcoding dark taxa in a biodiversity hotspot from Europe -, Biogeography of the 
Carpathians, 12-14 septembrie 2022, Praga, Republica Cehă, pagina 23. (prezentare) 

4. Keresztes Lujza, Dénes Avar-Lehel, Peter Manko, Szabó Emerencia, Romina Vaida: Mitochondrial 
DNA phylogeny of Palingenia longicauda (Olivier, 1791) (Insecta, Ephemeroptera) and its 
consequent taxonomic implocation-, Biogeography of the Carpathians, 12-14 septembrie 2022, 
Praga, Republica Cehă, pagina 29. (prezentare) 
 

Livrabile generate pe baza rezultatelor din Etapa 3 (durata etapei 10 luni din anul 2022): 
- Îmbunătățirea listei de bioindicatori prin listarea speciilor de macro-nevertebrate confirmate pe 

baza analizei genetice a secvențelor de ADN standard generate, prin recomandarea completării 
listelor naționale de bioindicatori și a metodologiei de calculare indicilor de evaluare a calității 
apelor interioare cu accent deosebit asupra speciilor endemice sau cu răspândire regională, lista 
cu speciile recomandate poate fi descărcată din pagina web a proiectului. Livrabil la activitatea 
A3.1. 

https://doi.org/10.1007/s10841-022-00425-z


- Îmbunătățirea rezoluției taxonomice a bazelor genetice internaționale de referință pentru 
macrozoobentos (BOLD) prin intermediul unor proiecte generate pe baza secvențelor de ADN 
generate în cadrul acestui proiect și clarificarea apartenenței secvențelor generate la unități 
genetice operaționale distincte (BIN, MOTU) sau a unor specii existente deja în aceste baze de date 
internaționale. Livrabil la activitatea A3.2. 

- Instruirea unui număr de 16 specialiști biologi de la agențiile naționale implicate în controlul și 
managementul apelor interioare prin prezentarea detaliată a utilizării tehnologiei ADN în 
identificarea la nivel de specie a indivizilor din probele biologice oferind acces liber (după 
publicarea rezultatelor) la proiectele noastre inițiate în platforma BOLD, care va facilita 
identificarea obiectivă, rapidă și eficientă a indivizilor din probele de macrozoobentos și o expertiză 
permanentă pe viitor prin pagina web a proiectului oferind liste actualizate de bioindicatori de la 
noi, și suport la analiza bioinformatică a datelor genetice. Livrabil la activitatea A3.3. 
 

Astfel obiectivele activității 3 au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute au fost în 
concordanță cu obiectivele propuse pentru această etapă.  
 
L3/1: Listarea speciilor de macro-nevertebrate acvatice pe baza secvențelor standard de ADN obținute, 
compararea numărului de specii bioindicatoare din diferite tipuri de ape investigate față de listele 
naționale oficiale și calcularea indexului multimetric pentru evaluarea integrității ecologice a zonei de 
izvoare a Someșului Cald pe baza datelor generate. Livrabil pentru Activitatea 3.1. 
L3/2: Obținerea și compararea secvențelor de ADN standard de referință și completarea lipsurilor din 
baze genetice internaționale (BOLD) pe baza materialului de macro-nevertebrate colectate pe durata 
proiectului, estimarea diversității criptice, detectarea de taxoni necunoscuți sau neevaluați, detectarea 
de larve necunoscute și identificarea la nivel de specie pe baza asocierii genetice cu adulți cunoscuți. 
Livrabil pentru Activitatea 3.2.  
L3/3: Dezvoltarea unei platforme cu acces deschis pentru datele morfologice și genetice obținute în 
cadrul acestui proiect și testarea tehnologiei de ADN în sistemul de evaluare a calității biologice a 
apelor interioare de la noi, prin instruirea managerilor implicați în cadrul unui workshop și diseminarea 
rezultatelor prin publicarea rezultatelor, participări la conferințe interne și internaționale. Livrabil 
pentru Activitatea 3.3. 
 
2. Prezentarea și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la finalul proiectului 

La inițierea prezentului proiect evaluarea calității biologice a apelor de la noi s-a realizat exclusiv 
pe baza criteriului morfologic. Aceste metode nu sunt conforme cu cele mai noi recomandări ale 
Consiliului Uniunii Europene prin Directiva Cadru Ape, din cauza impedimentului taxonomic la 
majoritatea grupelor de macro-nevertebrate, datorită prezenței unei biodiversități criptice neevaluare  
și a unui număr ridicat de  larve criptice din punct de vedere morfologic, la care nu poate fi realizată 
identificarea la nivel de specie. În schimb evaluarea integrității ecosistemelor acvatice se poate face 
numai prin identificarea compoziției ecosistemului acvatic prin identificarea tuturor indivizilor la nivel 
de specie (în conformitate cu metodologia implementată în sistemul Biomonitorizare 2.0), pentru că 
specia este informația biologică de bază cea mai complexă pentru o decizie corectă și justificabilă în 
vederea îmbunătățirii calității apelor interioare. Tehnologia ADN prin generarea de secvențe genetice 
standard ale ADN mitocondrial  asigură o bază puternică de identificare obiectivă și rapidă a 
nevertebratelor acvatice în toate stadiile de dezvoltare, prin intermediul unor baze de date genetice 
internaționale comprehensive, cum ar fi BOLD sau GenBank (Leese et al., 2018), însă în practica 
națională de evaluare a apelor aceste tehnologii avansate nu au fost implementate (situație 
corespunzătoare TRL 1 la începutul proiectului de identificare a macrozoobentosului pe criterii 
morfologice) 

Prin prezentul proiect ne-am propus îmbunătățirea sistemului național de evaluare a calității 
biologice a apelor, prin implementarea pentru prima dată a datelor genetice pentru identificarea la 
nivel de specie a tuturor indivizilor din probele biologice de macrozoobentos, astfel mărind rezoluția 
taxonomică a protocoalelor de evaluare, totodată contribuind la identificarea automatizată, obiectivă 



și rapidă a speciilor din macrozoobentos, în final o evaluare ecologică mai complexă a apelor interioare 
de la noi (atingerea nivelului TRL 2 la sfârșitul proiectului de implementarea tehnologiei ADN în 
evaluarea calității biologice a apelor de la noi) . 

În figura 1 prezentăm schema sintetica (a) și detaliată (b) a matricei experimentale ale nivelului 
tehnologic atins (TRL 2) prin implementarea tehnologiei ADN pentru îmbunătățirea practicii de 
evaluare a calității apelor de la noi. 

 

Figura 1. Reprezentarea schematică a matricei experimentale ale nivelului tehnologic de la 
implementare proiectului (TRL 1) și nivelul atins (TRL 2) după implementarea tehnologiei ADN în 
practica de evaluare a calității ecosistemelor investigate. 

În România, până în prezent au fost identificate cca. 2450 specii de organisme macro-
nevertebrate din diferite tipuri de ape, în conformitate cu diversitatea și evoluția biogeografică a 
ecosistemelor acvatice de la noi (Keresztes et al., in litt.). Dacă comparăm acest număr cu speciile 
existente în baze de date genetice internaționale, constatăm, că numai cca. 5% din aceste specii au 
secvențe de ADN mitocondrial standard obținut pe baza probelor biologice colectate de la noi, ceea ce 
sugerează o lipsă majoră în evaluare genetică ale acestor ape, în condițiile în care aceste ape găzduiesc 
o biodiversitate criptică importantă și un număr mare de specii endemice, care  lipsesc din baze de 
date genetice de referință (BOLD, GenBank), toate conducând la final la o subapreciere a biodiversității 
apelor de la noi, și o evaluare defectuoasă a calității acestor ape. Toate aceste constatări conduc la 
necesitatea introducerii unor biotehnologii mai avansate (genomice), pentru completarea metodelor  
bazate pe criterii exclusiv morfologice în vederea eficientizării și intensificării studiilor de biodiversitate 
a ecosistemelor acvatice de la noi și necesitatea alcătuirii unor baze de date genetice de referință a 
macrozoobentosului de la noi. 

Pentru completarea acestor lipsuri, în cadrul proiectului am identificat un număr de 1220 
taxoni care necesită introducerea în baze de date genetice internaționale cu secvențe lipsă (altele 
decât ADN barcoding), iar la un număr de 2375 taxoni necesită introducerea în baze de date cu 
secvențe de ADN barcoding proveniți din indivizi colectați din diferite tipuri de ape de la noi.  

Pentru accelerarea procesului de identificare rapidă, obiectivă și eficientă a indivizilor din 
probele de macrozoobentos de la noi și îmbunătățirea rezoluției taxonomice a evaluării apelor noi se 
propune parcurgerea a următoarelor etape, sintetizate și în figura 1. 

1. Pregătirea probelor biologice de macro-nevertebrate pentru analiză genetică 
 Se respectă protocoalele de prelevare a probelor bentonice respectând fișele de teren și 
laborator și metodele standard prezentate în detaliu în rapoartele știinifico-technice ale etapei 1. Se 
recomandă selectarea probelor și identificarea indivizilor până la nivelul taxonomic cel mai apropiat 
posibil (gen, specie) și selectarea voucherelor, care vor fi păstrate individual în fiole cu alcool etilic 
absolut răcit la -20 °C până la prelucrare genetică. Aceste vouchere vor fi codificate individual cu un 



cod unic pentru o asociere rapidă cu secvențele de ADN obținute și folosite pentru o expertiză 
morfologică mai detaliată. Această colecție de referință va fi compusă preferabil din 5 indivizi/taxon, 
reprezentând pe cât posibil toate stadiile de dezvoltare a speciei respective (mascul, femelă, larve, 
nimfe, pupe, etc.). 
 Pentru obținerea unor fragmente standard din ADN mitocondrial (658 bp lungime) am inițiat 
proiectul ROMAC în platforma BOLD (Barcoding Life Data Systems) (https://v4.boldsystems.org/), 
proiect care va fi accesibil publicului larg, după publicarea rezultatelor proiectului, și poate fi folosită 
cu succes la identificarea a unui număr de 458 specii de macro-nevertebrate colectate de noi pe 
perioada de derulare a proiectului, grupate în 418 diferite BIN-uri (sau unități moleculare 
operaționale). În prezent, în cadrul acestui proiect a fost secvențati 2410 indivizi din care au fost 
obținute 1867 secvențe de ADN standard (figura 2).   

 

Figura 2. Interfața proiectului ROMAC inițiat în BOLD pentru depozitarea secvențelor de ADN standard 
și stocarea informațiilor morfologice și de distribuție a voucherelor.  

 Pentru generarea secvențelor de ADN mitocondrial se respectă protocoalele standard, care 
pot fi descărcate din platforma BOLD (https://v4.boldsystems.org/index.php/Resources), iar asistența 
pentru completarea și trimiterea plăcilor genetice pentru secvențare este oferită de CCDB (Canadian 
Centre for DNA Barcoding).  
 Acest proces este compus din următorii pași: 
Completarea plăcilor genetice cu fragmente de țesut animal  (figura 3). 
 - se lucrează în condiții sterile 
 -plăcile se completează până la 1/3 cu alcool etilic absolut 
 - în fiecare compartiment se introduce un fragment de țesut animal nu mai lung de 2 mm 
 - completarea compartimentelor se începe întotdeauna de la A1, ultimul H12 rămâne gol! 
 - plăcile se închid etanș, se păstrează în frigider până la prelucrare 

- se respectă ordinea încărcării țesutului animal în plăcile genetice 



 

Figura 3. Procedura de încărcare în condiții sterile a plăcilor genetice cu fragment de țesut animal 
conform protocoalelor CCDB. 

 Încărcarea datelor în proiectul ROMAC pe platforma BOLD. Se codifică fiecare individ separat, 
din care s-a obținut țesut animal ce urmează a fi analizat genetic, acest cod unic de identificare se 
introduce într-un tabel standard pus la dispoziție de platforma BOLD (figura 4). 

 

Figura 4. Tabel model de încărcare a datelor necesare identificării secvențelor obținute prin platforma 
BOLD. 

 Se transmit datele asupra voucherelor și fotografia individului de la care s-a obținut fragment 
de țesut conform unui protocol bine stabilit în platforma BOLD (figura 5). 



 

Figura 5. Platforma de încărcare a datelor voucherelor care urmează a fi secvențate de sistemul BOLD 

2. Analiza bioinformatică a secvențelor de ADN obținute 
Analiza bioinformatică a secvențelor genetice are la bază existența unui decalaj genetic clar 

(”barcodig gap”) între diversitatea genetică intraspecifică și diversitatea genetică interspecifică, 
ajungând în final la gruparea secvențelor în Barcoding Index Number-s (BIN-uri), după un algoritm bine 
stabilit în BOLD, sau în unități moleculare operaționale (MOTU), dacă alocarea la un BIN particular a 
secvențelor respective nu a fost posibilă. Cu cât speciile unui gen sunt mai bine reprezentate în baze 
de date genetice internaționale, ca atât identificarea secvențelor necunoscute poate fi făcută cu mai 
mare credibilitate. În figura 6 prezentăm un caz de identificare automată a unei specii de libelule, 
colectată în stadiul de larvă, care nu a putut fi identificată pe criterii morfologice până la nivel de specie, 
dar care a fost identificată cu succes pe baza asemănării cu secvențele deja încărcate în baza de date 
BOLD. Menționăm că specia Aeschna subarctica are valoare conservativă ridicată, zona mlăștinoasă cu 
ochiuri de ape oligotrofe din cursul superior al Someșului Cald fiind singurul ecosistem de unde se 
cunoaște această specie de la noi, având o răspândire nordică. Identificarea larvei la nivel de gen (cum 
permite identificarea morfologică) nu este suficientă în acest caz pentru depistarea acestei specii rare, 
și conduce implicit la subestimarea biodiversității din ecosistemul acvatic evaluat.  

Un alt mod de identificare rapidă a secvențelor unor indivizi la care identificarea morfologică 
nu a fost posibilă este generarea unui arbore filogenetic, unde dacă secvența necunoscută se grupează 
împreună cu alte secvențe asemănătoare într-un cluster bine distinct (valoare bootstrap 99-100%), 
atunci secvența respectivă poate fi asociată cu o specie. În sistemul BOLD arborele pentru identificarea 
speciilor aplică ca model de distanță parametrul Kinura 2 (K2-P). În cazul larvei Aeschna subarctica în 
platforma BOLD a fost posibilă compararea secvenței generate cu alte 101 secvențe asemănătoare din 
5 specii diferite, grupate în 2 genuri și 2 familii diferite (figura 7).   



 
Figura 6. Exemplu de identificare a unei specii pe baza similitudinii secvențelor de 99,84% din baza de 
date genetice de referință BOLD. 
 

 
Figura 7. Fragment din arbore filogenetic Neighbour Joining (NJ) produs pe baza parametrului K2P 
pentru identificarea unei secvențe necunoscute in sistemul BOLD (unknown specimen - cu roșu). 

În cazul în care grupările secvențelor analizate nu au fost așa de evidente, din cauza lipsei unui 
decalaj genetic intra- și interspecific clar (cauza poate fi o diversitate genetică intraspecifică anormal 
de mari prin existența sub aceeași specie a mai multor unități criptice distincte, sau lipsa unui număr 
suficient de secvențe asemănătoare în baze de date internaționale, sau sortarea incompletă a liniilor 
genetice în cazul speciilor ”tinere”), aceste cazuri au fost analizate separat, utilizând secvențe de ADN 
barcoding cu lungimi mai mari de 500 bp, care să corespundă cu criteriul de compatibilitate barcoding 
(Pentinsaari et al., 2014). Pentru generarea unităților moleculare operative la secvențe unde nu s-a 
putut delimita un BIN unic de identificare genetică, a fost implementată analiza ”Cluster Sequences” 
pentru identificarea OTU. Această analiză  se bazează pe algoritmul RESL (Refined Single Linkage). 



Pentru analiza concordanțelor între BIN-uri și asocierea secvențelor cu o denumire de specie a fost 
implementată analiza ”BIN Discordance”. Când au fost detectate discrepanțe între identificarea 
morfologică a speciilor și gruparea secvențelor în diferite BIN sau OTU, indivizii au fost reexaminați 
morfologic pentru detectarea unor probleme de identificare morfologică inițială a speciilor. Fiecare 
specie analizată a fost grupată în una dintre următoarele categorii, după recomandările făcute de 
Pentinsaari et al., 2014: 

Potrivire – toți indivizii speciei se grupează într-un singur BIN 
Despicare  indivizii unei specii de grupează în 2 sau mai multe BIN-uri 
Unire – toți indivizii a două sau mai multor specii se grupează într-un singur BIN 
Amestecare – cazuri de unire și despicare se observă la două sau mai multor specii 

Testarea existenței unui decalaj genetic la datele genetice analizate, între distanța genetică maximă 
intraspecifică și distanța genetică minimă interspecifică, după recomandările lui Ratnasigham și 
Hebert, 2013, a fost testată cu ajutorul aplicației ”Barcode Gap Analysis” accesibil în platforma BOLD. 
Speciile care prezintă valoare intraspecifică maximă mai mică decât distanța interspecifică minimă au 
fost considerate identificate cu succes.   

3. Gradul de atingere a rezultatelor estimate (prezentarea produsului/tehnologiei sau a serviciului 
rezultat al proiectului).  

Denumirea serviciului: Servicii de expertiză morfologică și moleculară a probelor biologice de 
macro-zoobentos prin intermediul platformei ROMAC inițiat în sistemul BOLD. 
 

Domeniul de utilizare: 
Servicii de expertiză morfologică și moleculară a probelor biologice de macrozoobentos oferit 

de membrii echipei proiectului GENIAS, cercetători taxonomiști experimentați ai diferitelor grupe de 
macrozoobentos prin platforma ROMAC, generat în decursul proiectului, îmbunătățește semnificativ 
rezoluția taxonomică a procesului de evaluare a calității biologice a apelor și o identificare rapidă, 
obiectivă și eficientă a indivizilor din probele biologice în toate stadiile de dezvoltare (adult, pupă, 
nimfă, larvă, etc.)  

 
Modul de utilizare a serviciilor: 

Pentru a putea beneficia de expertiza taxonomică morfologică și moleculară oferită de membrii echipei 
GENIAS prin intermediul platformei ROMAC inițiată în BOLD (https://v4.boldsystems.org/) se ia 
legătura cu managerul platformei, conf. dr. Keresztes Lujza prin e-mail (keresztes2012@gmail.com), 
care va da permisul de intrare în platformă pentru descărcarea informațiilor asupra unui număr de 458 
specii de organisme din macrozoobentos (informații de distribuție, morfologie, cod unic de identificare 
genetică BIN a speciei respective, analiza bioinformatică a datelor genetice, evaluarea diversității intra- 
și interspecifice, calcularea diversității haplotipurilor și asamblarea arborilor filogenetici, etc.). Această 
platformă va fi dezvoltată și pe viitor astfel să acopere cât mai multe specii posibile prezente în diferite 
tipuri de ape de la noi. 

 În cazul probelor biologice de macrozoobentos, se ia legătura cu membrii echipei GENIAS, 

datele de contact se găsesc pe pagina web a 

proiectului:   http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/servicii/ și se trimit probele biologice prin poștă. 

Indivizii din probele biologice se ambalează individual în fiole cu alcool absolut. Odată ajuns în 

Laboratorul de Hidrobiologie Avansată și Biomonitorizate a Facultății de Biologie și Geologie, UBB, Cluj 

Napoca, acești indivizi vor fi examinați morfologic și păstrați în colecție ca vouchere codificate cu un 

cod unic de identificare. Membrii echipei vor iniția și analiza genetică a specimenelor în platforma 

BOLD, urmând toate procedurile descrise mai înainte, iar secvențele de ADN standard și identificarea 

la nivel de specie va ajunge la beneficiar prin accesarea directă a platformei ROMAC, sau printr-o fișă 

de expertiză morfologică și moleculară detaliată oferit de membrii echipei.  

mailto:keresztes2012@gmail.com
http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/servicii/


 
 
Model de fișa de expertiză morfologică și moleculară GENIAS: 

Potențiali beneficiari, destinația si domeniul de utilizare 
Serviciile oferite de proiectul GENIAS prin intermediul platformei ROMAC  se recomandă 

agențiilor naționale de evaluare a calității biologice a apelor, afiliate Administrației Naționale Apele 



Române, manageri și biologi ai parcurilor naționale care monitorizează calitatea apelor aflate în 
perimetrul zonelor protejate, organizațiilor implicate în protecția apelor naturale de la noi.  

 

4. Impactul rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obținut.  

Rezultatele noastre desfășurate în cadrul proiectului arată că tehnologia ADN poate fi 
implementată cu succes pentru identificare indivizilor din probele de macrozoobentos, la care 
identificarea la nivel de specie se făcea defectuos și superficial, datorită numărului mare de larve 
necunoscute sau criptice din punct de vedere morfologic, sau prezența unor indivizi deteriorați, cu 
fragmente ale corpului rupte, etc. Implementarea protocoalelor și metodologiei propuse în cadrul 
proiectului va avea un rol major în eficientizarea evaluării calității biologice a apelor de la noi prin 
identificare la nivel de specie a indivizilor ”problematici” din punct de vedere taxonomic, și va funcționa 
ca un adevărat ”game changer” prin implementarea Biomonitorizării 2.0 și la noi, și va accelera 
identificarea indivizilor din probele biologice. 

Rezultatul cel mai semnificativ al proiectului este inițierea pentru prima dată a unei platforme de 
identificare a probelor de macrozoobentos de la noi pe baza secvențelor de ADN standard. Proiectul 
ROMAC inițiat prin sistemul BOLD  are calitatea de a funcționa ca spațiu de stocare a informațiilor 
morfologice, de distribuție, și moleculară a speciilor macrozoobentonice de la noi. În prezent această 
platformă permite identificarea pe baza secvențelor de ADN standard a unui număr de 458 specii.  
Deschiderea în viitor a platformei pentru publicul larg, și completarea bazei de date genetice existente 
de referință a macrozoobentosului de la noi făcute de experți taxonomiști ai diferitelor grupe de 
macrozoobentos, asigură utilizarea eficientă a datelor de către agențiile interesate și fiabilitatea 
datelor introduse. Această platformă va permite reducerea considerabilă a timpului și costurilor 
alocate pentru identificarea la nivel de specie a probelor biologice și va permite printr-un training 
minimal în metode de analiză taxonomică moleculară, identificarea a unor probe cu indivizi care nu 
pot fi identificați prin metode clasice, morfologice. 

5. Detalii privind exploatarea și diseminarea rezultatelor proiectului.  

Exploatarea și diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut în două planuri: 

(a) Publicarea rezultatelor proiectului în reviste științifice interne și internaționale  și prezentarea 
rezultatelor semnificative la conferințe interne și internaționale: 

-      Lucrări științifice: un număr total de 12, dintre care 1 în 2020, 6 în 2021, 2 în 2022 și 3 în curs 
de publicare;  

 
- Lucrări prezentate la conferințe naționale: 2 în anul 2021,  iar la conferințe internaționale: 1 în 

2021 și 4 în 2022 . 
 

(b) Serviciul de expertiză morfologică și moleculară a probelor de macrozoobentos oferit de 
experții taxonomiști implicați în proiect 

Prin servicii de expertiză morfologică și moleculară oferită de experți taxonomiști ai proiectului 

către agențiile implicate în evaluarea și managementul sustenabil a resurselor de ape de la noi. 

Serviciile oferite de echipa GENIAS poate fi accesat pe adresa de web a 

proiectului:  http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/servicii/. 

 

http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/servicii/


6. Prezentarea livrabilelor/indicatorilor obținuți la finalul proiectului comparativ cu  cei 
propuși. 

Nr. 
crt. 

Livrabile/indicatori planificați  
 

Nr.  Livrabile/indicatori realizați Nr. 

1. L1/1: Stabilirea numărului minim de probe 
bentonice pentru acoperirea biodiversității 
macrozoobentosului din toate tipurile de 
ape curgătoare din zona de izvoare a 
Someșului Cald 

1 L1/1: Stabilirea numărului minim de 
probe bentonice pentru acoperirea 
biodiversității macrozoobentosului din 
toate tipurile de ape curgătoare din 
zona de izvoare a Someșului Cald 

1 

2. L1/2: Selectarea unor protocoale adecvate 
de extragere de ADN pentru diferite grupe 
taxonomice din macrozoobentos. 

1 L1/2: Selectarea unor protocoale 
adecvate de extragere de ADN pentru 
diferite grupe taxonomice din 
macrozoobentos. 

1 

3. L2/1: Selectarea punctelor, colectarea 
probelor biologice de macrozoobentos din 
bazinul hidrografic Someșul Cald și 
identificarea morfologică a materialului 
colectat 

2 L2/1: Selectarea punctelor, colectarea 
probelor biologice de macrozoobentos 
din bazinul hidrografic Someșul Cald și 
identificarea morfologică a 
materialului colectat 

2 

4. L2/2: Dezvoltarea platformei de testare, 
inițierea secvenării ADN din probele de 
macrozoobentos colectat. 

1 L2/2: Dezvoltarea platformei de 
testare, inițierea secvenării ADN din 
probele de macrozoobentos colectat. 

1 

5. L2/3. Obținerea unor semnături genetice 
(ADN barcoding) adecvate pentru 
identificarea la nivel de specie a probelor 
biologice colectate și diseminarea 
rezultatelor 

2 L2/3. Obținerea unor semnături 
genetice (ADN barcoding) adecvate 
pentru identificarea la nivel de specie 
a probelor biologice colectate și 
diseminarea rezultatelor 

2 

6. L3/1: Listarea speciilor de macro-
nevertebrate acvatice pe baza secvențelor 
standard de ADN obținute, compararea 
numărului de speciilor bioindicatoare din 
diferite tipuri de ape investigate față de 
listele naționale oficiale și calcularea 
indexului multimetric pentru evaluarea 
integrității ecologice a zonei de izvoare a 
Someșului Cald pe baza datelor generate. 

3 L3/1: Listarea speciilor de macro-
nevertebrate acvatice pe baza 
secvențelor standard de ADN 
obținute, compararea numărului de 
speciilor bioindicatoare din diferite 
tipuri de ape investigate față de listele 
naționale oficiale și calcularea 
indexului multimetric pentru 
evaluarea integrității ecologice a zonei 
de izvoare a Someșului Cald pe baza 
datelor generate. 

3 

7. L3/2: Obținerea și compararea secvențelor 
de ADN standard de referință și 
completarea lipsurilor din baze genetice 
internaționale (BOLD) pe baza materialului 
de macro-nevertebrate colectate pe durata 
proiectului, estimarea diversității criptice, 
detectarea de taxoni necunoscuți sau 
neevaluați, detectarea de larve 
necunoscute și identificare la nivel de 
specie pe baza asocierii genetice cu adulți 
cunoscuți 

3 L3/2: Obținerea și compararea 
secvențelor de ADN standard de 
referință și completarea lipsurilor din 
baze genetice internaționale (BOLD) 
pe baza materialului de macro-
nevertebrate colectate pe durata 
proiectului, estimarea diversității 
criptice, detectarea de taxoni 
necunoscuți sau neevaluați, 
detectarea de larve necunoscute și 
identificare la nivel de specie pe baza 
asocierii genetice cu adulți cunoscuți 

3 

8. L3/3: Dezvoltarea unei platforme cu acces 
deschis pentru datele morfologice și 
genetice obținute în cadrul acestui proiect 
și testarea tehnologiei de ADN în sistemul 
de evaluare a calității biologice a apelor 
interioare de la noi, prin instruirea 

3 L3/3: Dezvoltarea unei platforme cu 
acces deschis pentru datele 
morfologice și genetice obținute în 
cadrul acestui proiect și testarea 
tehnologiei de ADN în sistemul de 
evaluare a calității biologice a apelor 

3 



managerilor implicați în cadrul unui 
workshop și diseminarea rezultatelor prin 
publicarea rezultatelor, participări la 
conferințe interne și internaționale. 

interioare de la noi, prin instruirea 
managerilor implicați în cadrul unui 
workshop și diseminarea rezultatelor 
prin publicarea rezultatelor, participări 
la conferințe interne și internaționale. 

 
 

Prezentare scurtă a rezultatelor obținute în cadrul proiectului GENIAS 
 
 (1)   Proiectul GENIAS are ca scop facilitarea implementării Biomonitoringului 2.0 de evaluare 
a calității biologice a apelor dulci de la noi prin introducerea tehnologiei ADN în îmbunătățirea 
rezoluției taxonomice a prelucrării probelor de macrozoobentos.  
 

(2) Metodele moleculare supervizate de experți în taxonomia diferitelor grupe de 
macrozoobentos au capacitatea de sprijini identificarea rapidă, eficientă și obiectivă a unui număr 
mare de probe biologice, fapt demonstrat și de rezultatele proiectului prin care s-a reușit identificarea 
a 458 specii diferite din diferite grupe taxonomice de macrozoobentos, și propunerea pe lista națională 
de bioindicatorilor un număr de 322 de specii care nu erau folosite din cauza impedimentului 
taxonomic, dar care sunt necesare pentru o caracterizare mai detaliată a ecosistemului acvatic 
investigat 

 
(3) Prin serviciul de expertiză morfologică și moleculară, experții proiectului vin în sprijinul 

agențiilor implicați în evaluarea calității biologice a apelor de la noi, prin dezvoltarea platformei 
ROMAC dedicat identificării moleculare a macrozoobentosului de la noi până la nivel de specie, și care 
va fi accesibil publicului larg, urmând a fi dezvoltată mai departe pentru a cuprinde toată gama 
biodiversității specifice a macrozoobentosului de la noi.  
 
Poze semnificative ale proiectului GENIAS 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

         Director de proiect  
Conf. dr. Keresztes Lujza 

          
Data: 20 octombrie, 2022 


