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Anniversalis 
 

BOTANIST DR. ION SÂRBU LA A 80-A ANIVERSARE 
 
S-a născut acum 80 de ani, în 17 septembrie 1933, în comuna Tudor 

Vladimirescu din judeţul Galaţi. A urmat şcoala primară în satul natal iar gimnaziul şi 
liceul la Şcoala Normală „Costache Negri” din Galaţi. 

În perioada 1958-1963 a urmat cursurile Facultăţii de Biologie a Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, devenind profesor de biologie în învăţământul preuniversitar. 

În perioada 1967-1975 este încadrat cercetător, la Catedra de Botanică a 
Facultăţii de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, unde pe lângă activitatea 
ştiinţifică desfăşoară şi activităţi didactice (lucrări practice, practică de teren), la 
disciplinele Botanică sistematică şi Morfologia plantelor. 

Din anul 1975 devine cercetător la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi. 
Aici îşi continuă activitatea de cercetare ştiinţifică, în domeniul floristic şi fitocenologic, 
îmbogăţeşte Herbarul şi organizează şi îmbogăţeşte sectoarele grădinii botanice dedicate 
florei şi vegetaţiei ţării noastre. 

În anul 1978 obţine titlul de doctor în biologie, cu lucrarea „Flora şi vegetaţia 
din bazinul Chinezi şi al Prutului, între Rogojeni-Măstăcani” , iar în anul 1990 devine 
cadru didactic asociat al Facultăţii de Biologie, ceea ce îi permite să împletească cu 
succes activitatea de dascăl cu cea de cercetător ştiinţific. 

În anul 1997 devine cercetător ştiinţific I, dar se implică mult şi în activitatea 
didactică de master şi doctorat, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Biologie în domeniul 
Botanică. 

Iese oficial la pensie în anul 2003, dar continuă să lucreze cu aceeaşi pasiune şi 
să publice lucrări de referinţă, rezultate ale apogeului competenţei sale profesionale 
incontestabile. 

Activitatea profesională a D-nului cercetător I dr. Ion SÂRBU dezvoltată pe 
parcursul a 45 de ani, a fost dedicat domeniului Botanică şi a împletit armonios 
activitatea de cercetare ştiinţifică cu cea de dascăl. 

Activitatea didactică s-a adresat iniţial nivelului preuniversitar (profesor de 
biologie) iar ulterior nivelului universitar: licenţă, master, doctorat. D-nul dr. Ion Sârbu, 
a predate cursuri, a coordonat lucrări practice şi practica de teren a studenţilor, a 
îndrumat masteranzi şi doctoranzi, iniţiindu-i în tainele cunoaşterii plantelor. 

În activitatea ştiinţifică a abordat mai multe domenii de cercetare: taxonomie, 
floristică, fitosociologie, fitogeografie, conservarea biodiversităţii. S-a implicat cu 
pasiune şi răbdare în cunoaşterea florei şi vegetaţiei României, acordând o atenţie 
deosebită Moldovei şi Dobrogei pentru care a descris plante şi asociaţii noi, unele noi 
pentru ştiinţă. A fost atras şi a lucrat mult deopotrivă în Delta Dunării, în diferite arii 
protejate dar şi în zone neprotejate, grădini botanice şi parcuri dendrologice. A colaborat 
cu universităţi, cu toate grădinile botanice din ţară şi cu multe grădini botanice din 
străinătate. 

A participat la peste 30 de proiecte de cercetare, multe dintre ele de amploare 
europeană, precum: „Inventarierea şi cartarea vegetaţiei acvatice a Dunării ”, 
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„ Identificarea importantelor arii de protecţie şi conservare a plantelor din Europa”, 
„ Indentificarea pajiştilor Europei cu valoare conservativă”, implementarea proiectului 
european „Natura 2000” în România. 

În cei 45 de ani de activitate în domeniul Botanică a desfăşurat o activitate 
ştiinţifică remarcabilă şi apreciată de către comunitatea botaniştilor din ţară dar şi din 
străinătate. Din cele peste 160 de publicaţii, 127 sunt articole ştiinţifice originale, iar 20 
sunt cărţi, apărute în edituri naţionale şi internaţionale de prestigiu. Dintre cărţile 
publicate în ţară fac parte: „Flora lemnoasă spontană şi cultivată din România” (4 
volume), „Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României” (determinator – 2 
volume), „Plante vasculare din România” (determinator ilustrat de teren), „Lista roşie a 
plantelor şi animalelor din Delta Dunării ”, „ Ghid pentru identificarea IPA-s în 
România”, „ Arii speciale pentru proteţia şi conservarea plantelor din România”, 
„Manualul pentru interpretarea habitatelor din România”, asociat programului Natura 
2000. Pe plan internaţional d-nul dr. Ion Sârbu a contribuit la realizarea şi publicarea a 7 
volume din „Atlasul Florae Europaeae”, a cărţii „ Grasslands in Europe of high nature 
value” dar şi a unor lucrări cu caracter monografic apărute în Olanda. 

La 50 de ani de la absolvirea Facultăţii de Biologie a Universităţii „ Al. I. Cuza” 
din Iaşi (1963), dr. Ion Sârbu este astăzi unul dintre marii botanişti ai României, o 
personalitate ştiinţifică remarcabilă, a cărei valoare este recunoscută la nivel naţional şi 
internaţional. Stau mărturie generaţiile de tineri pe care i-a format dar şi numeroasele 
proiecte de cercetare şi publicaţii ştiinţifice, dezvoltate pe o diversitate de aspecte ale 
Botanicii, culminând cu ampla lucrare „Plante vasculare din România – determinator 
de teren” (1320 pagini) care este cel mai actual determinator pentru plantele vasculare 
din întreaga Românie şi corolarul experienţei şi al competenţei profesionale a dr. Ion 
Sârbu. 

De-a lungul anilor, contribuţia sa ştiinţifică a fost recunoscută atât în ţară cât şi în 
străinătate şi dr. Ion Sârbu a fost distins cu premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei 
Române în anul 2006, premiul „Linnaeus Award” şi cu medalia de argint „For excellent 
work in Plant taxonomy” în anul 2007. 

Personalitate de marcă a botanicii româneşti, cercetător desăvârşit, dr. Ion Sârbu 
a fost din totodeauna şi va rămâne un om de teren, un pasionat iubitor de frumos şi de 
plante, un botanist de excepţie, care are şi darul de a transmite cu bucurie şi fără 
zgârcenie, din ceea ce a acumulat meticulos şi cu multă răbdare într-o viaţă de om. 

Aceste câteva repere, prezentate în rândurile scrise, sunt însă pe departe 
suficiente, pentru a cunoaşte pe deplin viaţa şi opera colegului nostru dr. Ion Sârbu şi cu 
atât mai puţin sunt insuficiente pentru a înţelege personalitatea frumoasă şi bună a 
acestui om. 

La împlinirea a 80 de ani de viaţă şi a 45 de ani de activitate neîntreruptă 
dedicate Botanicii transmitem dr. Ion Sârbu, un respectuos „La mulţi ani cu sănătate!” 
alături de toată consideraţia profesională. 
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