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In Memoriam 
 

DR. MARIN ANDREI –  
PROFESOR DE PRESTIGIU AL UNIVERSIT ĂŢII DIN BUCURE ŞTI 

 
 

 În anul 2012 Universitatea din Bucureşti pierde un profesor de prestigiu, care 
şi-a dedicat peste o jumătate de veac din existenţa sa, învăţământului botanic românesc. 

Pierde un mare botanist, un om statornic şi fidel instituţiei în care s-a format şi în 
care a profesat tot restul vieţii. 

Absolvent al Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, promoţia 
1958, profesorul Marin Andrei, parcurge cu răbdare timp de 30 de ani şi cu multă 
abnegaţie treptele ierarhiei didactice de la asistent universitar (1960) la profesor 
universitar (1990). 

În acest interval predă cursuri şi lucrări practice (morfologia şi anatomia 
plantelor, embriologie vegetală, biologie vegetală), îndrumă practica biologică a 
studenţilor, publică manuale universitare, cărţi de specialitate, manuale şcolare, atlase şi 
alte multe tipuri de materiale cu caracter didactic, iar în anul 1996 pune bazele 
masterului Embriologia plantelor. Desfăşoară totodată o neobosită activitate de 
cercetare ştiinţifică abordând o paletă largă de domenii precum Anatomia plantelor, 
Cito-histo-embriologie vegetală dar şi Geobotanică şi Botanică sistematică, iar în anul 
1998 pune bazele centrului de Cercetări Botanice Inovare şi Transfer Tehnologic. 

Prof. dr. Marin Andrei a fost un bun membru al comunităţii academice, care prin 
poziţia sa de şef de catedră, de prodecan şi de director al Grădinii Botanice din 
Bucureşti a promovat şi a susţinut dezvoltarea învăţământului universitar şi nu numai. 

A fost omul care a iniţiat Sesiunile Naţionale Anuale de Comunicări 
Ştiinţifice la Bucureşti şi a promovat necesitatea de a conferi Grădinii Botanice a 
Universităţii din Bucureşti numele ctitorului ei “Dimitrie Brandza”, lucru care s-a şi 
întâmplat în anul 1994. 

A fost un profesor dedicat, un mare iubitor al plantelor, dotat cu capacitatea de a 
transmite informaţia, un îndrumător sincer şi un coleg deosebit. 

Deşi s-a pensionat în anul 2003, a continuat să lucreze alături de colegi, în cadrul 
aceleaşi discipline, în acelaşi cabinet şi laborator, îndeplinindu-şi cu plăcere şi în 
deplină armonie atribuţiile de profesor consultant şi conducător de doctorat. 

În memoria şi cinstirea acestui om deosebit vă propun un moment de reculegere. 
 

 
 

Prof. dr. Anca SÂRBU 
 

 
 


