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One eloquent example of the recognition accorded to Romanian marine research is the ninety-year cooperation
between Romania and the Mediterranean Science Commission (CIESM). Romania’s official membership of this
old, fruitful and long-lived European organization devoted to marine sciences dates back to 1925. Illustrious
personalities of our national biological oceanography, such as Emil Racovitza and Grigore Antipa, as well as
numerous of their disciples, underpin and illustrate the remarkable level of this long-lasting cooperation.
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1. Despre cercetarea marină şi Marea
Neagră
Importanţa studiilor şi cercetărilor dedicate
ştiinţelor mării, sau oceanologiei cu toate
specialităţile sale oceanografice, rezidă atât în
explicarea teoretică a diferitelor procese şi fenomene
complexe, care se desfăşoară în mediul marin, cât şi
în numeroasele aplicaţii practice ale acestor
cunoştinţe şi descoperiri în numeroase domenii ale
activităţii umane, din antichitate până în prezent.
Cercetarea marină cuprinde, actualmente, o gamă
foarte largă de preocupări, abordate conform unor
exigenţe deosebit de avansate din punct de vedere
ştiinţific şi tehnologic, la nivel naţional, regional şi
internaţional, o atenţie specială fiind acordată
cooperării
multinaţionale
pentru
rezolvarea
aspectelor de interes comun în investigarea acestui
mediu de viaţă.
Marea Neagră, anexă a Mării Mediterane din
punct de vedere oceanografic, „redescoperită” de
contemporani în problematica ei vastă ecologică,
ambientală şi geopolitică, după 1990, a fost
caracterizată cel mai sugestiv şi succint ca un
«unicum hidrobiologicum» [1].
Particularităţilor fizice, chimice şi biologice ale
acestui areal marin se adaugă activităţile
antropogene, cu impact sever asupra sa, care îşi au
originea într-un bazin hidrografic de peste cinci ori

mai mare decât suprafaţa mării însăşi. Teritoriile fără
statele dunărene şi costiere, care constituie acest
spaţiu, includ o populaţie de peste 165 milioane de
oameni din 17 ţări (81 milioane numai din bazinul
dunărean).
Activităţile cele mai importante cuprind, în
special: industrie (ciment, superfosfaţi, petrochimie,
energie nucleară ş.a.), agricultură (îngrăşăminte,
erbicide, pesticide), pescuit (şi suprapescuit), turism
(agrement, sporturi nautice, tratament medical).
Ca urmare a acestor activităţi, Marea Neagră a
evoluat din punct de vedere ecologic, în ultimele
decenii, dintr-un ecosistem, iniţial diversificat şi
productiv (îndeosebi ca resurse halieutice), într-un
mediu pronunţat eutrof, cu condiţii de viaţă limitative
pentru numeroase organisme vegetale şi animale.
Aspectele contemporane cele mai grave care au
determinat experţii Facilităţii Globale pentru Mediu
(GEF) să considere în 1992 Marea Neagră drept “cea
mai serios degradată mare de pe planetă” cuprind:
- deteriorarea progresivă a mediului costier din
cauza eroziunii;
- extinderea zonelor hipoxice şi / sau anoxice;
- posibila creştere a concentraţiei H2S în straturile
eufotice;
- acumularea continuă a diferiţilor poluanţi
proveniţi din atmosferă şi din surse terestre (metale
grele, radionuclizi, hidrocarburi, erbicide, pesticide,
detergenţi);
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- scăderea capacităţii de autopurificare a apelor
zonei costiere faţă de contaminanţi chimici şi
microbiologici;
- dispariţia tot mai rapidă a unor specii, scăderea
dramatică a biodiversităţii şi diminuarea drastică a
resurselor vii valorificabile;
- pătrunderea frecventă a unor specii invazive, cu
efecte nocive asupra mediului şi speciilor indigene.
Astfel, Marea Neagră continuă să se confrunte, în
present, cu un dezechilbru ecologic extrem de grav
[2], [3], [4], ca urmare a contaminării / poluării de
origine atât atmosferică precum şi terestră, care a fost
rezumat în secvenţa eutrofizare → înfloriri (fito- şi
zooplantonice) → hipoxie şi anoxie → mortalităţi
vegetale şi animale → diminuarea diversităţii
resurselor biologice.
Totuşi, ca urmare, în principal, a reducerii
utilizării intensive a fertilizatorilor în agricultură şi a
măsurilor diverse de protecţia mediului în ţările
riverane şi statele costiere, precum şi în urma altor
intervenţii salutare (de ex. revizuirea reglementărilor
şi cotelor de pescuit, crearea de arii protejate şi alte
iniţiative), în prezent, se constată o anumită
ameliorare a stării ecologice a Mării Negre şi a
calităţii apelor sale (exprimată, de ex., de rărirea
considerabilă a fenomenelor de înflorire algală, atât
ca intensitate, cât şi ca frecvenţă, după 1990).
2. Cercetarea marină românească
În România, cercetările marine - legate la început
de Marea Neagră - au debutat cu peste 100 de ani în
urmă [5], cu oceanografia fizică, fapt motivat de
două aspecte practice: menţinerea navigabilităţii
Dunării (la Sulina) şi proiectarea portului Constanţa;
aceste necesităţi au impus studiul influenţei
exercitate asupra ţărmului marin de către materialul
în suspensie transportat de Dunăre, al curenţilor
marini şi al structurii şi caracteristicilor litoralului
românesc.
Oceanografia biologică a demarat, tot la sfârşitul
secolului al XIX-lea, aproximativ concomitent cu
preocupările similare la nivel mondial, prin
desfăşurarea expediţiilor organizate de către Grigore
Antipa la bordul crucişătorului MRR „Elisabeta” în
Marea Neagră (1883, 1884, 1885) şi participarea lui
Emil Racoviţă la expediţia belgiană la bordul navei
„Belgica” în Antarctica (1897-1898).
Cercetarea marină românească a evoluat şi s-a
diversificat considerabil în ultimele decenii, prin
dezvoltarea etatizată a acestui sector în instituţii
consacrate de C-D-I de nivel naţional, în universităţi
şi în diverse O.N.G.-uri cu acest profil de activitate.

3. Cooperarea României cu Comisia
Internaţională pentru Explorarea
Ştiinţifică a Mării Mediterane
Dar, de la începuturile oceanografiei româneşti,
interesul ştiinţific a depăşit cadrul regional limitat al
apelor teritoriale din Marea Neagră. Cel mai bun
exemplu, în acest sens, îl constituie invitarea
României, alături de celelalte state cofondatoare, la
crearea Comisiei Mediteranei [6], ulterior numită
Comisia Internaţională pentru Explorarea Ştiinţifică a
Mării Mediterane (C.I.E.SM.), încă din 1910, prin
personalităţile strălucite ale biologiei româneşti, E.
Racoviţă şi G. Antipa [7], [8]. Graţie lui Antipa,
desemnat oficial raportor pentru Marea Neagră în
1927, C.I.E.S.M. şi-a extins domeniul cercetărilor
oceanografice prin adăugarea bazinului Mării Negre
în sfera largă a preocupărilor sale. Tot el a devenit, în
1928, raportor pentru întreaga Mediterană orientală,
Marea Marmara şi Marea Egee. De la alegerea şi
aderarea oficială a României ca stat membru (1925),
două congrese şi adunări generale ale celei mai vechi,
prolifice şi longevive organizaţii europene de C-D-I
marină, au avut loc în România, la Bucureşti în 1935
şi la Bucureşti – Constanţa în 1966.
Rezultatele remarcabile ale cercetării marine
româneşti au fost obţinute de-a lungul timpului, în
mod instituţionalizat, în diferite aşezăminte ştiinţifice
şi de învăţământ superior. Principalele au fost
Staţiunea de Zoologie Marină „Prof. Ioan Borcea” de
la Agigea (1926), Institutul Bio-oceanografic,
ulterior Staţiunea de Cercetări Piscicole „Dr. Grigore
Antipa”, de la Constanţa (1932), Sectorul de biologie
marină al Institutului de Biologie „Traian Săvulescu”
al Academiei Române (1954-1970), Staţia de
cercetări oceanografice de la Constanţa (1960-1970),
Laboratorul de sedimentologie marină al Institutului
Geologic al României de la Constanţa-Agigea (19641970), reunite (cu excepţia Staţiei de cercetări
oceanografice) în Institutul Român de Cercetări
Marine (I.R.C.M.) în 1970, în prezent, Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa”
(I.N.C.D.M.). Acestora li s-a mai adăugat în timp şi
Centrul Român de Geologie şi Geo-ecologie Marină
de la Bucureşti-Constanţa (1993-1999), transformat,
ulterior, în Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Geologie şi Geo-ecologie Marină
(GEOECOMAR). Multe dintre aceste rezultate
notabile au determinat recunoaşterea şi includerea lor
în patrimoniul ştiinţific universal şi au permis
dezvoltarea cooperării internaţionale nonagenare cu
C.I.E.S.M. [7], [9] şi, mai recent, cu alte numeroase
organizaţii naţionale şi internaţionale dedicate
ştiinţelor mării [10].

Cercetarea marină românească şi cooperarea cu Comisia Internaţională pentru Explorarea Ştiinţifică …

Delegaţii naţionali ai României (şi totodată
vicepreşedinţi) la C.I.E.S.M. şi membri sau ocupând
funcţii de conducere în diferitele comitete ştiinţifice
ale acestui organism au fost: Emil Racoviţă (1925),
Grigore Antipa (1926-1944), Traian Săvulescu
(1959), Theodor Buşniţă (1961), Vasile Chiriac /
Mihai C. Băcescu supleant (1966), Mihai C. Băcescu
(1967-1993), Alexandru Ş. Bologa (1994-2011),
Tania Zaharia (2011-prezent).
În privinţa rezultatelor obţinute, confirmate şi în
cadrul C.I.E.S.M., o prioritate naţională în domeniul
cercetării marine româneşti, obţinută graţie
colaborării extrem de fructuoase cu Institutul
Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei” de la Bucureşti-Măgurele, a fost, de ex.,
introducerea metodei 14C prin procedeul cu
scintilatori lichizi în estimarea productivităţii primare
planctonice [11-15].
Alte exemple de colaborare ştiinţifică avansată
cu C.I.E.S.M. au fost cercetarea bentosului în Marea
Mediterană [16], a modificărilor majore ale biotei
bentale şi planctonice în ultimele trei decenii [17] sau
a nivelelor de bază ale 137Cs în Mediterana şi Marea
Neagră: o imagine de ansamblu transbazinală în
Programul C.I.E.S.M. „Mediterranean Mussel
Watch” [18].
Toate aceste rezultate acumulate, analizate şi
interpretate continuă să servească explicării unor
aspecte fundamentale şi aplicative, precum:
• cunoaşterea fluxului de materie şi energie şi
a mecanismelor de transport şi transformare ale
acestora în mediul marin;
• înţelegerea legităţilor şi explicarea
mecanismelor privind structura, funcţionalitatea şi
productivitatea componentelor ecosistemului marin;
• evaluarea efectului acţiunilor antropice
asupra stării şi stabilităţii mediului şi resurselor
marine.
Rezultatele cercetărilor au contribuit şi contribuie
la realizarea următoarelor obiective principale:
 fundamentarea ştiinţifică a strategiei
naţionale de gestionare şi protecţie a mediului marin;
 fundamentarea ştiinţifică a cadrului legal
pentru susţinerea juridică a politicii naţionale în
domeniul gestionării şi protecţiei mediului marin;
 elaborarea măsurilor şi reglementărilor
concrete legate de gestionarea mediului marin, a
zonei costiere şi a resurselor acestora în scopul
asigurării unei dezvoltări durabile;
 asigurarea fondului de cunoştinţe şi date
necesare elaborării studiilor şi analizelor de impact
ale activităţilor economice desfăşurate în mediul
marin;
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 stabilirea căilor şi metodelor de ameliorare a
stării mediului marin şi a potenţialului resurselor vii.
Extinderi ale cooperării internaţionale în afara
spaţiului pontic au fost, de ex., expediţiile ştiinţifice
organizate de I.R.C.M. respectiv I.N.C.D.M. în
Marea Mediterană (Libia), Oceanul Atlantic
(Argentina), Oceanul Indian (Somalia) ş.a.
Totodată se mai urmăreşte îndeplinirea
obligaţiilor de cercetare ştiinţifică ale României la
nivel bilateral, regional şi internaţional, prin acorduri,
convenţii şi declaraţii, în cadrul programelor şi
proiectelor de cercetare în comun [19-23].
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