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Dear Friends and Colleagues at the National Institute “Grigore Antipa”

It gives me great pleasure to be, in some way included in the celebration of
the anniversary of the Romanian Marine Research Institute in Constantan. Though
living  at a considerable distance from your shores, I have felt, ever since my first visit
as a bursary scientific fellow, part of your activities, even during the period that you
toiled, with such modest means, under the oppressive regime of the desk-pounding,
as it were a shoemaker’s enclume, self-anointed Genius of the Balkans. The staff
maintained high standards of achievements and contributed to the advancement of
marine science. I recall contemporary issues of Noesis and Progresele Stiintei that
kept the reputation high and the results significant. But I also recall the remarkable
opportunity you gave to the students of my own university-Northeastern Illinois
University at Chicago-to spend several weeks acquiring a knowledge of the Black
Sea generously and ever so competently imparted by the Station’s scientists.

When Romania re-emerged as a democracy it is at your institution that a
program flourished, under the impetus of the International Oceanographic Institute,
better known as the Pacem in maribus organization-PIM to the familiar-after it found
niche at NIMRD “Grigore Antipa”  and its operational center blossomed under the
vibrant directorship of Alexandru Bologa who sparked a new life and international
attention through seminars and publications some of which found even a home in the
prestigious Journal of Coastal Research.

I was part of some of these events and gladly bear witness to their luster and
impact. Congratulations !

May your research and development facility thrive on for the-as the French
would have it-rayonnement of marine sciences.

Happy birthday and many returns of the Day. CHEERS !

Roger H. Charlier
PhD, ScD, LitD, Eng.D (h.c.),

Research professor Florida Atlantic University,
Professor emeritus universities at Brussels, Bordeaux, Chicago



UNIVERSITATEA LIBERĂ DIN BRUXELLES
UNIVERSITATEA ATLANTIC DIN FLORIDA

Stimaţi prieteni şi colegi de la Institutul Naţional „Grigore Antipa“,

Îmi face mare plăcere să fiu implicat într-o oarecare măsură în
sărbătorirea aniversării Institutului Român de Cercetări Marine din Constanţa.
Deşi locuiesc la o distanţă considerabilă de ţărmurile voastre, m-am simţit,
chiar de la prima vizită ca asociat ştiinţific bursier, parte a activităţilor
dumneavoastră, chiar şi în timpul perioadei în care aţi trudit, cu mijloace atât
de modeste, sub regimul opresiv al autonumitului Geniul al Balcanilor, bătând
cu pumnul în masă ca şi cum ar fi fost o nicovală de cizmar. Personalul a
menţinut standarde înalte de performanţă şi a contribuit la dezvoltarea
ştiinţelor marine. Îmi amintesc de numere contemporane la revistelor „Noesis“
şi „Progresele Ştiinţei“, care au menţinut reputaţia ridicată şi rezultatele
semnificative. Dar, îmi amintesc de asemenea şi de remarcabila şansă pe care
aţi oferit-o studenţilor de la universitatea mea - Universitatea de Nord-Est din
Illinois, din Chicago - de a petrece mai multe săptămâni adunând numeroase
cunoştinţe despre Marea Neagră, împărtăşite într-un mod foarte competent de
oamenii de ştiinţă de la Institut.

Atunci când România a renăscut ca democraţie, un program a prosperat
la instituţia noastră, sub impulsul Institutului Oceanic Internaţional, mai
cunoscut ca Organizaţia „Pacem in maribus“ - PIM pentru cunoscători - după
ce a găsit o nişă la INCDM „Grigore Antipa“, iar centrul său operaţional a
înflorit sub conducerea excelentă a lui Alexandru Bologa, care a insuflat viaţă
nouă şi atenţie internaţională prin seminarii şi publicaţii, dintre care unele şi-
au găsit locul în prestigiosul „Journal of Coastal Research“.

Am participat la unele dintre aceste evenimente şi am fost martor cu
bucurie la strălucirea şi impactul lor. Felicitări!

Fie ca facilităţile dumneavoastră de cercetare şi dezvoltare să prospere
întru - aşa cum ar spune francezii - iluminarea ştiinţelor marine.

La mulţi ani şi cât mai multe aniversări! Noroc!

Roger H. Charlier
Dr. în Ştiinţe, Literatură, Inginerie (h.c.)

Profesor-cercetător la Universitatea Atlantic din Florida
Profesor emerit la Universităţile din Bruxelles, Bordeaux, Chicago


