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Felicitări pentru cea de-a 40-a aniversare a institutului

Stimate dr. Nicolaev,
Stimate doamne şi stimaţi domni,

Din partea Comisiei pentru Protecţia Mării Negre împotriva Poluării
(Comisia Mării Negre) şi Secretariatul său permanent, cu bucurie şi imensă
plăcere, am dori să felicităm echipa ştiinţifică şi cea administrativă a
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa“ din Constanţa,
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări. Cu siguranţă, acest jubileu are multe
implicaţii. Numele institutului ne reaminteşte întotdeauna că primele cercetări
în partea românească a Mării Negre datează încă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea. Acestea au fost iniţiate de academicianul Grigore Antipa, care ne-a
oferit cunoştinţe temeinice despre fauna piscicolă a Mării Negre. Mulţi oameni
de ştiinţă au studiat lucrările acestui savant clasic şi fondator al ihtiologiei
româneşti, dar şi numeroasele reuşite ştiinţifice ale lui Ion Borcea, ale
memorabililor profesori S. Cărăuşu şi T. Buşniţă, ale academicienilor M.
Băcescu, dr. I. Cautis, dr. H. Skolka, dr. R. Leonte şi ale altor oameni de
ştiinţă cunoscuţi la nivel internaţional. Aniversarea INCDM este o ocazie
minunată de a recunoaşte contribuţia numeroşilor oameni de ştiinţă români
eminenţi la dezvoltarea ştiinţelor marine.

„40 de ani“ reprezintă maturitatea în toate aspectele dezvoltării -
INCDM şi-a creat un nume, iar specialiştii care lucrează în institut sunt
respectaţi pretutindeni. Mulţi dintre ei şi-au petrecut întreaga carieră în cadrul
institutului, înaintând în vârstă împreună cu acesta, contribuind la faima sa şi
acumulând experienţă în toate domeniile de cercetare. Secretariatul Permanent
al Comisiei Mării Negre doreşte să-şi exprime recunoştinţa faţă de doi oameni
care nu mai sunt la institut, dar au muncit din greu pentru regiunea Mării
Negre şi a căror contribuţie are efecte de răsunet - Radu Mihnea şi Adriana
Cociaşu.



Comisia Mării Negre îşi propune să salveze Marea Neagră, să o
păstreze sănătoasă, pentru ca noi, copiii noştri şi copiii copiilor noştri să poată
să se bucure de ea. Aceste sarcini extrem de dificile nu pot fi duse la
îndeplinire fără eforturile şi contribuţiile Institutului de Cercetări Marine din
Constanţa şi ale cercetătorilor săi. Reprezentanţi ai institutului sunt puncte
focale în Grupurile Consultative (GC) ale Comisiei Mării Negre, trei dintre
Grupurile Consultative sunt prezidate de români, iar Centrul Regional pentru
Pescărie şi Acvacultură îşi are sediul în institutul dvs., unde există o îndelungă
experienţă şi tradiţie în cercetarea şi dezvoltarea managementului ştiinţific al
resurselor marine. Cercetătorii de la INCDM participă la toate activităţile
Comisie Mării Negre menţionate în Planul Strategic Regional de Acţiune, iar
ajutorul lor în pregătirea publicaţiilor, rapoartelor Comisiei, susţinerea
sistemului de monitorizare şi a bazei de date şi lucrul în cadrul proiectelor sunt
inestimabile şi extrem de apreciate.

Salutăm şi preţuim legăturile tradiţionale şi puternica cooperare între
Comisia Mării Negre şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină din
Constanţa. Ne dorim cu sinceritate să întărim aceste legături în cadrul unor
proiecte comune şi activităţi conexe prevăzute în planul de lucru al Comisiei
Mării Negre.

Stimaţi colegi români, în ziua aniversării dumneavoastră, vă urăm
succes pe viitor în munca dumneavoastră extrem de creativă şi prosperitate,
dar, în primul rând - sănătate, mult noroc pe plan personal şi, de asemenea,
fericire.
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