Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” anunță cu durere trecerea în
neființă la data de 25.02.2021 a celui ce a fost acad. prof. dr. Marian-Traian Gomoiu, om de știință
valoros care a contribuit semnificativ la dezvoltarea cercetărilor marine.
În cele ce urmează, dorim să subliniem cateva dintre realizarile Domniei sale, în cadrul IRCM (INCDM).

Academicianul Marian Traian Gomoiu la
Institutul Român de Cercetări Marine din Constanța
„Suntem parte din natură, având un destin comun. Avem datoria să protejăm şi să conservăm natura
pentru a supravieţui odată cu ea“ (acad. Marian Traian Gomoiu, la implinirea vârstei de 80 de ani).
Acest crez l-a însoțit pe domnul profesor universitar academician Marian-Traian Gomoiu toată viața
sa.
Domnia sa, singurul academician în viaţă născut în Dobrogea, la Bazargic, absolvent al Liceului „Mircea
cel Bătrân” din Constanța și al Facultății de Stiințe Naturale – Geografie, Universitatea „Victor Babeș”
din Cluj și-a început cariera științifică în cadrul Laboratorului de Oceanografie al Centrului de Cercetări
Biologice al Academiei Române în 1959.

1976 - Laboratorul de Oceanografie al Centrului de Cercetări Biologice al Academiei Române –
Stațiunea Agigea (foto INCDM)
La 1 martie 1970, acest laborator a devenit parte a Institutului Român de Cercetări Marine (devenit în
1999, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” din Constanța - INCDM)
unde tânărul cercetător Marian Traian Gomoiu a activat din 1970 până în 1994 (cu întrerupere din
1990 până în 1993, perioada când a îndeplinit funcția de guvernator al Rezervației Biosferei Delta
Dunării). În această perioadă și-a desăvârșit pregătirea profesională obținînd în 1973, titlul de doctor
sub coordonarea renumitului savant academician Mihai Băcescu.

1982 - Institutul Român de Cercetări Marine (foto INCDM)

1984 - Institutul Român de Cercetări Marine – participant la Consfătuirea CAER pe probleme de
acvacultură marină (foto INCDM)

Tot în această periodă, a beneficiat de stagii de specializare la renumite instituții din străinătate
(precum Duke University Marine Laboratory Beaufort, NC, SUA – 1974; Institutul marin din Kiel,
Germania, 1975; Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, California, Woods Hole Oceanographic
Institute, 1980) sau la expediții internaționale comune (ex. “A 64-a expediție a navei sovietice de
cercetări Vityaz”, Marea Neagră 1978). Ca o recunoaștere a participării sale active la Comisia Științifică
pentru Mediterana (CIESM), în 1984 a fost ales raportor pentru Marea Neagră al Comitetului de
bentos.

1985 – Clipe de relaxare în laborator (foto INCDM)
De-a lungul întregii activități, s-a implicat în derularea a peste 60 de teme şi obiective de cercetare
ecologică marină pe care le-a condus sau la care a colaborat, obţinând numeroase rezultate care au
contribuit la îmbogăţirea fondului de date ale oceanologiei şi ecologiei marine în general, al biologiei,
ecologiei şi protecţiei Mării Negre. Rezultatele s-au concretizat în rapoarte ştiinţifice şi în peste 200 de
lucrări publicate şi în numeroase comunicări făcute la reuniuni interne sau internaţionale, rezultate
care au fundamentat decizii şi soluţii practice sau au condus la dezvoltarea cunoaşterii ecosistemului
Mării Negre.
Dintre acestea, cu adevărat remarcabile și de referință pentru perioada 1970 -1990 sunt:
-

-

Cercetări de ecologie bentală în Marea Neagră, în Ecologie Marină vol. IV, 1971, Ed. Academiei
RSR, 357 pg.
Contribuții la cunoașterea ecologiei moluștelor psamobionte de la plajele submerse nisipoase
de la litoralul românesc al Mării Negre – Teză de doctorat, 1973, 483 p., 16 pl., 90 fig., 55 tabele
și 7 anexe în 43 p.
Studii ecologice privind moluștele psamobionte de la litoralul românesc al Mării Negre, în
Ecologie Marină vol. V, 1976, Ed. Academiei RSR, 173-349
Ghid pentru cunoașterea florei și faunei marine de la litoralul românesc al Mării Negre, 1976,
108 p.
Numeroase alte lucrări științifice publicate în periodicul IRCM “Cercetări Marine”.

Timp de 20 de ani (1971 – 1990) a fost “sufletul” periodicului IRCM „Cercetări Marin”, după cum spunea
acad. Mihai Băcescu în Referatul asupra activității științifice pentru ocuparea unui post de cercetător
principal I la IRCM în 1990. In acest document, acad. Mihai Băcescu îl caracteriza ca fiind “pasionat
cercetător al mării, un muncitor neobosit în câmpul problemelor marine, care se ține la curent cu tot
ce-i nou în oceanologie și are o bogată activitate științifică... “.

Ca profesor universitar, a aprins focul sacru al cunoaşterii în cadrul Școlii doctorale a Universității
Ovidius din Constanța; mulți dintre actualii cercetători ai INCDM au fost îndrumați de către profesorul
universitar Marian-Traian Gomoiu, de care își amintesc cu gratitudine – CS1 dr. Andra Oros, CS1 dr.
Florin Timofte, CS 1 dr. Laura Boicenco, CS 2 dr. Luminița Lazăr, CS III drd. Cristina Tabacea, CS III drd.
Oana Marin.
Toate acestea i-au adus recunoaşterea şi respectul întregii comunităţi ştiinţifice căreia îi aparţine dar,
îndeosebi celor care i-au fost colaborator, sfătuitor sau prieten.
Pentru o viaţă trăită cu dăruire pentru destinul științelor marine românești și nu numai, îi dorim celui
care a fost acad. prof. dr. Marian-Traian Gomoiu pace, linişte şi odihnă sufletească!

