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Prof. dr. doc. IULIU MORARIU

1905—1989

în zorii zilei de 8 ianuarie 1989 s-a stins din viaţă prof. dr. doc.

luliu Morariu, eminent cadru didactic al Facultăţii de Silvicultură şi

Exploatări Forestiere (Universitatea din Braşov) şi distinsă personali-
tate ştiinţifică in domeniul botanicii.

Născut în comuna Zagra (jud. Bistriţa-Năsăud), de la poalele Mun-

ţilor Rodnei, în casa unei familii de ţărani destoinici, a cunoscut de tim-

puriu munca la eîmp şi frumuseţea plaiurilor natale, care l-au făcult să

îndrăgească natura şi mai ales plantele, cărora ulterior le-a dedicat în-

treaga sa viaţă şi putere de muncă.

După terminarea liceului la Năsăud, urmează cursurile Facultăţii de

Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj, unde îşi trece licenţa cu ca-

lificativul
~f

oarte bine". Revine la Năsăud ca profesor de ştiinţe natu-

rale la liceu, şcoala normală şi şcoala de arte şi meserii. Se stabileşte

apoi la Sibiu, după trecerea examenului de capacitate — ca primul pe

ţară din cei 75 candidaţi prezenţi şi 25 reuşiţi —, iar, după un an, la

Bucureşti, ca profesor la liceul „Gheorghe Lazăr", unul din renumitele

licee ale vremii.

în anul 1941 ocupă prin concurs postul de preparator la Faculta-

tea de Silvicultură de la Şcoala Politehnică din Bucureşti. După numai

doi ani, îşi trece cu un strălucit succes doctoratul în Biologie la Univer-

sitatea din Cluj. La scurt timp, este numit asistent, iar în 1948 (după

reforma învăţămintului) profesor titular al disciplinei de Botanică la

Institutul de Silvicultura din Cimpulunţj-Moldovenesc, apoi profesor şi

şef al Catedrei de Botanică la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări

forestiere din Braşov, unde va funcţiona pînă la pensionare, în

anul 1970.

Anii la catedra universitară au însemnat pentru profesorul luliu

Morariu, nu numai ani de împliniri şi realizări fecunde, ci şi acumulări

hotărîtoare în maturizarea personalităţii sale. Munca perseverentă, du-

blată de o remarcabilă capacitate de sinteză ştiinţifică, a făcut ca dis-

tinsul profesor să îmbogăţească tezaurul ştiinţei româneşti cu peste 200

lucrări, cu caracter floristic, sistematic, fitocenologic, ecologic, micologic
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şi lucrări didactice (manuale, cursuri), care au intrat pentru to|tdeauna

în patrimoniul ştiinţei universale.

Un domeniu în care profesorul /. Morariu are realizări remarcabile

este cel floristic şi taxonomic, unde se afirmă cu deplină competenţă.

Din această categorie de lucrări se pot menţiona : „Monografia stejari-
lor din România" (cu prof. CC. Georgcscu), „Contribuţii la cunoaşterea

ulmilor" (cu prof. CC. Georgescu), „Sistematica, răspîndirea şi între-

buinţările lui „Fraxinus ornus" (cu M. Ciucă), „Buruienile forestiere do

protecţie" (cu D. Parascan).

Efectuează cercetări asupra plantelor antropofile din diferite regiuni

ale ţării, atît sub raport floristic, prilej cu care identifică specii necu-

noscute în cuprinsul ţării noastre, cit şi sub raport şinecologic şi cenotic,

prin culegerea unui volum impresionant de date de teren, ce vor fi pre-

lucrajte si sintetizate în lumina principiilor fitocenologice moderne si

soldate cu descrierea unor cenotaxoni noi de buruienişuri, recunoscuţi

de specialiştii din ţară şi străinătate.

Un mare merit îl constituie aprofundarea studiilor floristice şi do

vegetaţie pe litoralul Mării Negre, în mlaştinile eutrofe şi alite rezervaţii

ştiinţifice din Ţara Bîrsei.

Prin lucrările fitocenologice, elaborate la un înalt nivel ştiinţific şi

pătrunse de un ascuţit spirit critic, prof. /. Morariu s-a încadrat în ple-

iada geobotanişjtilor de frunte ai patriei noastre, care şi-au legat studiile

lor de nevoile practicii, contribuind la rezolvarea unor probleme de im-

portanţă economică. S-a remarcat şi ca un neobosit cercetător de etno-

botanică, fiind şi colaborator la „Dicţionarul etnobotanic"

Un loc aparte îl ocupă lucrările elabora/te în calitate de colaborator

şi membru al colectivului de redactare al operei monumentale „Flora

României", apoi semnalarea unui mare număr de taxoni noi pentru

ştiinţă sau pentru ţara noastră, evidenţiind fineţea observaţiei şi spiri-

tul critic, izvorît dintr-o desăvîrşită culitură biologică.

A investit cu generozitate bogata sa experienţă şi înalta sa compe-

tenţă la formarea noii generaţii de cercetători în domeniul botanicii, prin

îndrumări, consultaţii colaborări şi prin calificarea doctoranzilor, în ca-

litate de îndrumător ştiinţific.

în întreaga activitate din învăţămîntul superior silvic, dispunînd

de cali|tăţi didactice şi pedagogice deosebite şi manifestînd dragoste ne-

mărginită şi entuziasm pentru datoria de dascăl, a reuşit să transmită

studenţilor prin prelegerile de curs, ţinute la nivel academic, şi folosind

bogata sa experienţă, nu numai cunoştinţe biologice, ci şi dragostea

pentru frumuseţile naturii, pen(tru pădurea românească şi pentru nobila

profesiune de inginer silvic. Prin cinstea, devotamentul, onestitatea şi

omenia ce l-au caracterizat din plin, a contribuit substanţial la educaţia

numeroaselor generaţii de studenţi silvicultori, pentru care a fost în-

totdeauna un model demn de urmat. A ştiut să ceară, dar a căutat să

dea totdeauna mai mult, a muncit şi a ştiut să insufle cultul de ne-

preţuit al muncii.



Activitatea didactică şi ştiinţifică a distinsului profesor a fost În-

tregită cu cea de cetăţean, participant activ la numeroase acţiuni social-

obşteşti, pe care le-a însufleţit cu prezenţa si cu exemplul său, dovedind

că locul dascălului este acolo unde ştiinţa se îmbină cu practica, unde

realizările pot fi înţelese 1 şi însuşite de cei cărora le sînt destinate.

Cadrele didactice universitare, colaboratorii apropiaţi, prietenii şi

cunoscuţii, numeroşii ingineri silvici din ţară la a căror formare a con-

tribuit, aduc un pios omagiu celui care şi-a dăruit întreaga sa viaţă pro-

păşirii ştiinţelor biologice şi ocrojtirii naturii patriei noastre. Toţi cei

care l-au cunoscut şi apreciat nu vor uita niciodată figura sa luminoasă

şi-i vor păstra o neştearsă amintire.

Prof. dr. ing. D. Parascan

Asist. dr. biol. M. Danci ii
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