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Secția de Științe Biologice anunță cu profund regret plecarea dintre noi a colegului şi 

prietenului - Acad. Marian Traian GOMOIU. 

 

Biolog şi geograf ca formaţie universitară, Acad. Gomoiu a fost unul dintre cei 

mai activi cercetători ai Mării Negre din ultimele decenii. S-a născut la 15 august 1936 

într-o familie de învăţători, la Bazargic (astăzi în Bulgaria). A urmat Facultatea de Ştiinţe 

Naturale - Geografie a Universităţii „Victor Babeş” Cluj. După un stagiu de profesor la o 

Şcoala Generală de lângă Horezu (sept. - dec.1958), s-a angajat la proaspătul  înființat 

Laborator de Oceanografie al Academiei Române din Constanţa. Acolo a funcționat pe 

poziția de cercetător știintific, specializându-se în studiul faunei bentosului - spongieri și 

gasteropodele nudibranhiate, după care și-a extins specializarea în studierea moluștelor 

bivalve, crustaceelor și altor grupe de nevertebrate din Marea Neagră. 

Şi-a continuat specializarea în Danemarca (Zoological Museum, Institute of 

Physiology and Marine Research Station Helsingor) şi în S.U.A. (Duke University 

Marine Laboratory Beaufort, North Carolina).  

In 1973 devine doctor în ştiinţe biologice cu teza Contribuţii la cunoaşterea 

ecologiei moluştelor sub coordonarea Acad. Mihai C. Băcescu. A fost cercetător la 

Institutul de Biologie „Traian Săvulescu" (1959-1970) şi la Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (1970-1990). După 1989 devine 

profesor titular la Universitatea din Constanţa - catedra de Ecologie.   

Între 1990 şi 1993 este ales primul guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării după care a revenit ȋn funcția de cercetător I la IRCM Constanța, iar din anul 

2009 a devenit director adjunct al Centrului Român de Geologie şi GeoEcologie Marină 

Bucureşti - Constanţa. 

Domeniul de activitate științifica a Acad. Gomoiu a fost oceanografie biologica şi 

ecologie marina. Ecologia și biologia nevertebratelor marine l-au condus la evaluarea 

biocenozelor marine bentale, a asociațiilor de alge roșii și a efectelor grave ale poluări  

mediului marin  

 A participat la numeroase expediţii oceanologice naţionale şi internaţionale în 

Marea Sargaselor - (nava  americană de cercetare Eastward), în Golful Batabano (cu 

nava cubaneză Xiphias), în zona Isefjord (cu nava daneză Ophelia), în Marea Neagră 

(cu navele Mare Nigrum, Vityjaz,etc).  

A fost membru in colegiile de redacţie ale publicațiilor GeoEcoMarina, Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius” -  Seria Biologie - Ecologie;  Romanian Journal of 

Animal Biology/Zoology etc..  

Rezultatele cercetărilor sale se adună în peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în 

cărţi şi periodice de specialitate din Romania şi străinătate. Acad. Gomoiu a fost un 

participant activ la cooperarea oceanografică din ţările Uniunii Europene, dintre ţările 

riverane Mării Negre cu alte state în cadrul unor proiecte de cercetare comună şi 

elaborarea de lucrări de specialitate.  

Activitatea sa științifică și obștească l-au recomandat să devină membru 

corespondent al Academiei Române în anul 1993 și membru titular în anul 2015. De 

asemeni a fost membru al mai multor Comisii și Consilii Guvernamentale, ale unor 

remarcabile Consilii științifice, Asociații și Societăți profesionale. 
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Profesorul Marian Gomoiu a fost unul dintre marile personalități  științifice 

autentice ale biologiei şi oceanologiei românești. S-a remarcat prin numeroase cercetări 

asupra Mării Negre; s-a impus comunităţii ştiinţifice prin opera sa, prin activitatea sa 

universitară şi prin numeroşii săi studenţi-doctoranzi pe care i-a pregătit si care i-au 

urmat pasiunea. (Maya Simionescu, prezentare decembrie 2015 la Academia Română).  

 

 

 

 

 


