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In Memoriam 
 

PROFESOR UNIVERSITAR DR. MARIN ANDREI  
(1933-2012) 

 
Aripa morţii s-a rotit din nou în jurul cetei mici a botaniştilor români şi a atins, în 

ziua de 26 noiembrie 2012, pe unul din cei mai buni, chemându-l spre plaiurile 
veşniciei. Deşi previzibilă, despărţirea de profesorul Marin ANDREI  ni s-a impus 
brutal şi necruţător, greu de înţeles şi de acceptat de către noi cei care, de-a lungul atâtor 
ani, l-am cunoscut, am lucrat împreună cu el, i-am apreciat opera ştiinţifică, didactică şi 
organizatorică. 

Întâmplarea a făcut ca pe acest mare botanist să-l cunosc încă din timpul 
studenţiei, la sesiunile naţionale ale cercurilor ştiinţifice, desfăşurate la Bucureşti, Cluj 
şi Iaşi, prezidate de figuri ilustre ale biologiei româneşti: Emil Pop, Constantin Papp, 
Ion Tarnavschi, Traian  Ştefureac, Constantin  Burduja, Alexandru Buia, ca să amintesc 
doar pe cei cu preocupări preponderente în domeniul biologiei vegetale. 

Amândoi am absolvit Facultatea de Biologie în anul 1958, el la Bucureşti, eu la 
Iaşi; amândoi am îmbrăţişat cariera didactică universitară la catedra de Botanică; 
amândoi ne-am înscris la doctorat sub conducerea renumitului  fitomorfolog, 
bucovinean de origine, Ion  T. Tarnavschi de la Universitatea din Bucureşti; amândoi 
am susţinut teza de doctorat în urmă cu aproape 45 de ani, cu subiecte din domeniul 
morfologiei şi anatomiei plantelor, cu pronunţat caracter taxonomic, ecologic şi 
experimental. Am rămas colegi şi prieteni, respectându-ne şi sprijinindu-ne reciproc, 
ajutându-ne tinerii colaboratori şi discipoli în realizarea şi susţinerea tezelor de doctorat, 
în promovarea diferitelor trepte ale ierarhiei didactice universitare; împreună am făcut 
să apară, în 1985, cea de a doua ediţie, mult îmbunătăţită şi actualizată, a renumitului 
tratat de Botanică semnat de Ion Grinţescu. 

Despre viaţa şi, mai cu seamă, opera profesorului Marin Andrei am scris şi la a 
70-a şi la a  75-a aniversare, în revista de profil a Universităţii ieşene; aşteptam anul 
2013 pentru a-l sărbători şi a scrie despre el în revista Natura, la a 80-a aniversare; dar 
n-a fost să fie aşa! Bunul meu coleg şi prieten a plecat dintre noi prea devreme. Pe 28 
septembrie 2012 a fost alături de mine, la Iaşi, ca referent oficial într-o comisie de 
doctorat, prilej cu care stabiliseră şi data când în luna decembrie urma să fiu eu referent 
la o teză de doctorat condusă de el; i-am trimis referatul şi am aşteptat confirmarea de 
primire, ceea ce nu s-a întâmplat! 

Marin Andrei a văzut lumina zilei la 15 august 1933, în comuna Spasova, din 
judeţul Caliacra (atunci teritoriu românesc, astăzi în componenţa vecinei noastre 
Bulgaria), din părinţi agricultori (Simion şi Călina). După finalizarea cursurilor liceale 
urmează cursuri universitare la Facultatea de Biologie din Bucureşti (1953-1958). După 
un stagiu de doi ani în învăţământul preuniversitar (la Şcoala generală „Mihail 
Kogălniceanu” din judeţul Tulcea) este chemat la Universitatea din Bucureşti pentru a  
ocupa un post de asistent la Laboratorul de Morfologia şi anatomia plantelor, condus de 
magistrul său, profesorul Ion T. Tarnavschi, cel care i-a îndrumat şi teza de doctorat cu 
titlul „Cercetări ecologo-anatomice şi fitocenotice în complexul de bălţi Crapina-Jijila” 
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(din judeţul Tulcea). Este locul să menţionez  cât de dragi i-au fost aceste meleaguri, 
Delta Dunării în general, unde a revenit anual, îndrumând el însuşi teze de doctorat cu 
subiecte legate de Rezervaţia Biosferei, pădurile Letea şi Caraorman atrăgându-l în mod 
deosebit, ca şi Parcul Naţional „Munţii M ăcinului”, de altfel. 

Treptat, dr. Marin Andrei ascede în ierarhia universitară: şef de lucrări (1970), 
conferenţiar (1975) şi profesor (1990), având onoarea de a-i fi referent în comisiile de 
concurs, apreciindu-i activitatea desfăşurată ca titular al cursului de Morfologia şi 
anatomia plantelor, omologul meu în centrul universitar Bucureşti până în 2003, când se 
pensionează şi devine profesor consultant, continuând să lucreze pe plan ştiinţific cu 
masteranzi şi doctoranzi, pentru finalizarea tezelor de disertaţie şi de doctorat. 

În cei aproape 55 de ani de carieră didactică a predat cursuri de Morfologia şi 
anatomia plantelor (urmând-o la catedră pe profesorul Gabriela Şerbănescu-Jitariu, 
formată de acelaşi strălucit fitomorfolog Ion T. Tarnavschi), Embriologie vegetală, 
Embriologia comparată a angiospermelor, Biologie vegetală, Seminogeneză şi 
carpogeneză; a condus lucrări de laborator şi practică de teren, a îndrumat teze de 
licenţă şi de disertaţie, lucrări ştiinţifico-metodice ale profesorilor din învăţământul 
preuniversitar în vederea obţinerii gradului didactic I; a făcut parte din comisii de 
admitere, licenţă, disertaţie, masterat şi doctorat, de promovare în diferite posturi 
didactice şi de cercetare ştiinţifică, în comisii de titularizare în învăţământul 
preuniversitar şi de acordare a gradelor didactice (definitivat, gradul II, gradul I). 

Pentru a veni în sprijinul pregătirii elevilor, studenţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi profesorilor de biologie din învăţământul preuniversitar, botanistul 
Marin Andrei a elaborat şi publicat, singur sau în colaborare, un mare număr (peste 40) 
de materiale cu caracter didactic: manuale şcolare (mai multe ediţii, diferite), 
îndrumătoare de lucrări practice, determinatoare, atlase, cursuri şi tratate,  monografii, 
capitole în volume colective, articole de sinteză în revista „Natura” şi în colecţia 
„Probleme actuale de biologie”. Totodată, a publicat mai multe medalioane despre 
botanişti români şi un ciclu de articole despre plante medicinale în revista „Natura”. 

Subliniez în mod deosebit cursul universitar de Anatomia plantelor (Edit. Did. 
şi Pedag., Bucureşti, 1978), lucrarea de terminologie ilustrată Morfologie generală a 
plantelor (Edit. Encicl., Bucureşti, 1997), manualele Practicum de morfologia şi 
anatomia plantelor (Edit. Şt. Agric., Bucureşti, 2003), Microtehnică botanică (Edit. 
Niculescu, Bucureşti, 2003), Dicţionar de biologie clasică şi actuală (Edit. Victor B. 
Victor, Bucureşti, 2009), toate scrise cu multă acurateţe, pe baza unei bogate 
documentări bibliografice şi a experienţei îndelungate în activitatea de cercetare 
ştiinţifică; pe unele dintre ele am fost onorat să le prefaţez. 

Profesorul Marin Andrei a elaborat şi publicat o serie de determinatoare de 
plante superioare, a participat cu capitole în diferite dicţionare enciclopedice, a scris 
despre bioterminologie, plante medicinale şi plante de apartament, despre reproducere, 
apomixie, cariocineză şi fecundaţie la angiosperme, despre seminogeneză şi organizarea 
structurală a seminţei, despre adaptările morfo-anatomice ale plantelor la mediul 
acvatic; toate aceste probleme, ca şi cele privind ocrotirea naturii în ţara noastră, sunt de 
un larg interes pentru elevi, studenţi şi profesori de biologie din învăţământul 
preuniversitar, dar nu numai. 

Activitatea ştiin ţifică desfăşurată de profesorul Marin Andrei pe parcursul unei 
jumătăţi de veac este de asemenea bogată şi unanim apreciată. Ea se concretizează în 
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cele peste 100 de articole originale şi 25 de articole şi referate ştiinţifice, publicate în 
diferite reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate, toate din domeniul biologiei 
vegetale, la care se adaugă 18 contracte de cercetare ştiinţifică. 

Dintre cele 100 de articole originale, la 20 este singur autor, la 42 prim autor şi la 
38 colaborator. 

Fără a putea detalia şi sublinia toate rezultatele obţinute, menţionez diversitatea 
subiectelor abordate, numărul mare de colaboratori cu care a lucrat. Cele peste 100 de 
articole ştiinţifice originale se încadrează în următoarele ramuri ale biologiei vegetale: 
embriologie şi histochimie (la specii de plante spontane şi cultivate), citologie şi 
histologie, morfologie şi anatomie (comparată, ecologică şi experimentală), totalizând 
66%; fenologie, floristică şi fitocenologie, taxonomie şi ecologie, totalizând 20%; 
tangenţial a abordat şi probleme de micologie, lichenologie, pteridologie, carpologie şi 
semenologie, totalizând 14%. 

Cercetările de histologie şi anatomie, bogat şi cu multă acurateţe ilustrate, se 
referă la diferite grupe de cormofite: spontane şi cultivate (in vivo şi in vitro), normale 
sau modificate prin diferite tratamente (radiaţii ionizante, pesticide, îngrăşăminte 
minerale ş.a.), plante alimentare, medicinale, furajere, toxice, ornamentale ş.a. Subliniez 
în mod deosebit aspectele de morfologie şi anatomie ecologică evidenţiate de profesorul 
Marin Andrei mai cu seamă la plantele acvatice şi palustre. 

În ultimile decenii, profesorul Marin Andrei a îndeplinit o serie de funcţii şi 
munci de răspundere: şef de Catedră (1986-1990), prodecan (1990-1992), director al 
Grădinii Botanice (1993-2000), director al Centrului de Cercetări Botanice, Inovare şi 
Transfer Tehnologic (1999-2007), director al Comitetului Director al Asociaţiei de 
Botanică „Dimitrie Brândză” (din 2000), redactor şef al revistei „Natura” (1986-2012), 
membru în comitetele de redacţie ale revistelor „Romanian Journal of Biology-Plant 
Biology”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (seria Biologie 
vegetală), „Acta Horti Botanici Bucurestiensis”, preşedinte al Consiliului Ştiinţific al 
Parcului Naţional „Munţii M ăcinului” (2003-2012). 

Merită a fi subliniat efortul profesorului Marin Andrei de a iniţia, din 1993, 
sesiunile ştiinţifice anuale naţionale de Botanică (organizând personal primele 7 ediţii) 
şi de a propune înfiinţarea Asociaţiei Grădinilor Botanice din România (ceea ce s-a 
realizat sub conducerea discipolei sale – prof. univ. dr. Anca Sârbu, care i-a urmat şi la 
Catedră şi la conducerea Grădinii Botanice din Bucureşti). 

Profesorul Marin Andrei a fost conducător de doctorat în specialitatea Botanică 
(din 1991), membru al Societăţii de Ştiinţe Biologice şi al Societăţii de Ecologie din 
România, membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, a participat ca referent de specialitate în peste 30 comisii de 
doctorat în diferite centre universitare, la Iaşi în mod deosebit. A fost des la Iaşi, având 
cuvinte de apreciere la adresa botaniştilor din acest vechi centru universitar, a celor de 
la Grădina Botanică în mod deosebit. A fost singurul botanist bucureştean care a 
participat, în 1992, în calitate de reprezentant al conducerii Societăţii de Ştiinţe 
Biologice din România, la cel de-al doilea Congres Naţional de Biologie, desfăşurat la 
Iaşi. A participat, secundându-l pe magistrul său  Ion T. Tarnavschi, la o bună parte din 
cele 10 Consfătuiri Naţionale de Geobotanică, desfăşurate în toate regiunile ţării, în 
perioada 1958-1974. 
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Înzestrat cu o mare putere de muncă, iubitor al plaiurilor româneşti, pe care le-a 
colindat şi le-a cercetat cu interes şi migală, fervent iubitor şi ocrotitor al naturii, 
pasionat cunoscător şi utilizator al plantelor medicinale, neobosit cercetător al 
terminologiei botanice, sprijinitor al tineretului dornic de cunoaştere, profesorul Marin 
Andrei s-a bucurat de aprecierea, consideraţia şi respectul botaniştilor români, de 
preţuirea şi prietenia mea. 

Prin plecarea dintre noi a profesorului Marin Andrei, şcoala superioară 
românească, pierde un profesor de prestigiu, biologia pierde un pasionat cercetător, 
elevii şi colaboratorii pierd un sincer îndrumător, model de dăruire pe altarul ştiinţei, 
familia pierde un soţ, tată şi bunic iubitor. 

Fie ca generaţiile ce vin să-i păstreze şi să-i cinstească memoria cu aceeaşi 
curăţenie şi dăruire cu care profesorul şi omul de ştiinţă Marin Andrei le-a cultivat şi 
înveşnicit în opera-i lăsată moştenire.   

 
 

Academician Constantin TOMA 
Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”  

din Iaşi - B-dul Carol I, Nr. 20A, România 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


