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MOTTO: „Amicus Plato, sed magis amica
veritas” (prieten mi-e Platon dar mai prieten
adevărul). (Parafrazare făcută de filozoful
alexandrin Ammonios Saccas la un text din cartea
I-a a „Eticii nicomachice” a lui Aristotel pentru a
sublinia ideea că adevărul trebuie pus mai presus
de prietenia sau stima pentru un maestru).

ABSTRACT: The article puts together the notes and documents
of the two authors an the initiation, foundation and history of the
Romanian „Limnological Society” affiliated to „Societas
Internationalis Limnologiae” (SIL). We emphasize that this is the
first Romanian society dedicated to the development of this
scientific branch and who is entitled in such manner. The
authors consider iumportant to publish this new material in
order to provide to the future researchers the necessary data for
the reconstruction of the historical truth from first-hand sources.

1. Introducere
Articolul nostru se vrea un „desfăşurător” al evenimentelor la care
am participat începând cu ideea care a condus la fondarea şi apoi la
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dezvoltarea „Societăţii Limnologice” din România afiliată la „Societas
Internationalis Limnologiae” (SIL). Toate aceste evenimente sunt
prezentate de către cei doi autori pe rând, la persoana întâi, pe cât posibil
în ordine cronologică. Rolul „povestitorului” – al celui care a tors firul
evenimentelor din caierul amintirilor, legându-le – şi l-a asumat al
doilea autor.
Scopul? Încredinţarea tiparului pentru memoria posterităţii, a
evenimentelor care au determinat înfiinţarea unei societăţi ştiinţifice de
importanţă naţională şi, prin afilierea ei la SIL, de importanţă
internaţională. Subliniem că este vorba despre prima societate din
România care a avut şi are ca obiectiv principal dezvoltarea acestei
discipline ştiinţifice şi care poartă în titulatură această denumire.
Considerăm oportună publicarea acestor materiale inedite pentru ca
cercetătorii viitorului să dispună de datele necesare reconstituirii
adevărului istoric din surse nemijlocite. Sperăm ca în scurtă vreme,
odată cu apariţia primului număr din noua serie a fostului periodic
„Hidrobiologia” – serie care va fi editată de Academia Română în
colaborare cu Societatea de Limnologie, în limba engleză, sub numele de
„Romanian Journal of Limnology” – limnologii români şi din străinătate
să aibă o rubrică permanenntă dedicată istoriei limnologiei.
2. Ideea înfiinţării unei Societăţi de Limnologie în România
(fragment din scrisoarea lui Claudiu Tudorancea adresată lui Ştefan
Negrea şi Alexandrinei Negrea la 14 mai 2009)
Dragii noştri Ştefan şi Didina,
[…] În februarie 2001 a avut loc la Melbourne (Australia) al
XXVIII-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Limnologie (SIL), la
care Monica (soţia şi colaboratoarea sa – Nota Ş.N.) a participat cu o
lucrare despre importanţa larvelor de chironomide în evaluarea calităţii
apelor curgătoare. De altfel, noi am fost singurii participanţi din
România la acest Congres. Eu plecasem cu intenţia de a-l întâlni pe prof.
Robert G. Wetzel, „General Secretary and Treasurer” de atunci al SIL,
pentru a-i cere părerea despre ideea mea de a înfiinţa o Societate de
Limnologie în România (în perioada respectivă, C.T. era profesor la
Universitatea din Cluj-Napoca – Nota Ş.N.). L-am întâlnit şi l-am
abordat într-o pauză mai lungă care ne-a permis să discutăm pe îndelete.
Mai întâi i-am mulţumit pentru faptul că a ţinut foarte mult ca eu
să contribui cu un material la volumul editat de el în cadrul SIL despre
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limnologia în diverse ţări aflate în curs de dezvoltare. I-am scris capitolul
„Limnologia în Ethiopia” pentru că lucrasem în acea ţară un an şi
jumătate. A fost încântat de capitolul meu. Dovadă, la revenirea mea la
Cluj-Napoca, el a fost acela care a scris o recomandare măgulitoare la
adresa mea şi a colegilor coautori ai capitolului amintit. Această
recomandare a fost ataşată la dosarul de propunere a acestei lucrări la
unul din premiile acordate de Academia Română pentru anul respectiv.
Apoi am abordat problema înfiinţării Societăţii Române de
Limnologie. Prima lui întrebare a fost: „Unde este reprezentatul
României la SIL?” Aşadar, observase absenţa colegului N. Găldean ! I-am
răspuns că, din păcate, eu şi soţia mea suntem singurii biologi români
prezenţi al Congres. Întrebarea următoare a prof. Wetzel a fost la fel de
directă, dar dificilă: „Aş vrea să ştiu: cum se alege la dumneavoastră
reprezentantul naţional pentru SIL?” Evident, eu ştiam cum se proceda:
prin numire de sus, şi nu democratic, prin vot. Ţin minte că pe vremea
tinereţii mele fusese numit de Academia R.S. România dr. Ludovic
Rudescu care „a pasat” ulterior această responsabilitate discipolului său,
Stoica Godeanu, specializat de el în rotifere, tot fără alegeri. La rândul
lui, Godeanu a pasat responsabilitatea lui Nicolae Găldean, care ar fi
trebuit să fie la Congres. Luat prin surprindere, am evitat un răspuns la
fel de direct. I-am răspuns că, după 20 de ani de lucru în Canada cu prof.
Fernando, nu sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat în ţară în timpul
regimului comunist. Însă, revenind acasă după Revoluţia din decembrie
1989 ca profesor plin la Universitatea din Cluj-Napoca, m-am gândit că
ar fi bine să înfiinţez o „Societate românească de Limnologie”. Încântat,
profesorul mi-a luat imediat vorba din gură: „Foarte bine, sper că v-aţi
gândit şi s-o afiliaţi la SIL, cum ar fi normal”. I-am mulţumit pentru
sugestie iar el m-a informat că statutul SIL este pe internet şi că va fi
bucuros să îmi dea orice alt material sau lămuriri. M-a rugat să-l ţin la
curent cu demersurile pentru înfiinţarea Societăţii de Limnologie. La
terminarea convorbirii, ne-a invitat, pe mine şi pe Monica, să participăm
în seara acelei zile la şedinţa cu reprezentanţii naţionali ai SIL – deşi
oficial nu eram! I-am mulţumit şi bineînţeles ca am luat parte activă la
şedinţa respectivă…
Am revenit în ţară satisfăcuţi de desfăşurarea congresului, de
interesul unor participanţi pentru lucrarea prezentată de Monica şi mai
ales de sprijinul promis de prof. Wetzel. Problema ce-mi revenea nu era
deloc uşoară. Eu aveam la Cluj-Napoca un nucleu de tineri limnologi
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cărora le ţineam cursurile de ecologie şi limnologie. Ca să am timp să
abordez pe limnologii din ţară, l-am dat pe ultimul să-l ţină doamnei
Laura Momeu. Mi-am zis că trebuie să încep cu reprezentantul naţional
SIL, cu colegul Nicu Găldean, după care să merg la câţiva colegi de
breaslă, deja angajaţi în proiecte de limnologie ca să le aflu părerea. Aşa
că, în vara aceluiaşi an, mi-am luat caietul cu note de la ultimul Congres
SIL şi m-am dus la Bucureşti.
Primul căruia i-am destăinuit ideea mea şi rezultatul discuţiilor
cu prof. Wetzel a fost maestrul meu din perioada activităţii ca asistent şi
doctorand al prof. Nicolae Botnariuc, şeful catedrei de Biologie Generală
şi decan al Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. M-a
ascultat cu atenţie, dar, cum îi era obiceiul, nu mi-a dat niciun răspuns:
nici că e bine, nici că e rău ce vreau să fac. A clătinat din cap cum
obişnuia când nu dorea să fie implicat în propunerea respectivă (poate şi
din cauza vârstei – avea 86 de ani – Nota Ş.N.). În una din zilele
următoare m-am întâlnit cu Nicu Găldean. I-am relatat discuţia cu prof.
Wetzel pe ideea unei Societăţi de Limnologie afiliată la SIL. I-am arătat
şi caietul cu notele luate în timpul discuţiei cu profesorul. Nici el nu mia dat un răspuns clar. Nu a spus „nu”, dar „da”-ul lui a fost ambiguu…
A doua zi m-am dus la Institutul de Biologia Dezvoltării (înfiinţat
după Revoluţia din decembrie 1989 prin ridicarea la rang de Institut a
laboratorului respectiv al Institutului de Biologie, director dr. Mărioara
Godeanu, astăzi desfiinţat – Nota Ş.N.). Aici am vorbit cu dr. Stoica
Godeanu, fostul reprezentant al SIL pentru România. După ce şi-a exprimat
regretul că dăduse această funcţie lui N. Găldean, s-a arătat foarte
entuziasmat de ideea mea şi de rezultatul discuţiei mele cu prof. Wetzel. Mam oprit apoi la Institutul de Biologie (aflat în aceeaşi curte cu Institutul
soţilor Godeanu – Nota Ş.N.), mai exact la laboratorul de Hidrobiologie
unde m-am întâlnit cu vechii mei colegi şi prieteni, dr. Victor Zinevici şi dr.
Laura Parpală. Amândoi au împărtăşit ideea mea, dar fără prea mult
entuziasm – fie că aşa sunt de felul lor fie că nu ştiau cum vor reacţiona alţi
colegi de breaslă din Institutul de Biologie la ideea mea.
Pasul următor l-am făcut spre cei câţiva colegi şi prieteni
limnologi de laUniversitatea din Bacău, cu care aveam relaţii strânse de
mai mulţi ani. Ocazia s-a ivit în toamna anului 2001, când am fost
invitat la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Biologie. În una din pauzele
de prânz, aflându-mă în cabinetul prof. Constantin Măzăreanu, am
abordat subiectul, de faţă fiind şi prof. Klaus Werner Battes. Le-am
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expus şi lor ideea fondării unei Societăţi de Limnologie în România,
afiliată la SIL. Amândoi s-au arătat de acord şi destul de entuziaşti.

Fig. nr. 1. Prof. dr. Claudiu Tudorancea (dreapta) stând de vorbă cu invitatul său,
dr. Ştefan Negrea, într-o pauză dintre două prelegeri ţinute studenţilor înscrişi la
programul de Master în Ecologie.

Întors la Cluj, la problemele mele didactice şi ştiinţifice,
devenisem mai încrezător în posibilitatea înfiinţării Societăţii de
Limnologie. Mă gândeam chiar cum să alcătuiesc un „Comitet de
iniţiativă”. În anul următor (2002), i-am invitat pe colegii din Bacău să
predea câteva ore de curs studenţilor mei înscrişi la programul de
Master în Ecologie. M-am bucurat că au dat curs invitaţiei mele. (Tot în
anul 2002, am fost invitat şi eu împreună cu soţia mea, în acelaşi scop, şi
am fost plăcut surprins de înzestrarea laboratorului de limnologie cu
aparatură ultramodernă şi de activitatea entuziastă a masteranzilor şi
doctoranzilor colegului C.T. – Nota Ş.N.).
Fiind tot mai prins de treburile profesionale şi în special cu
definitivarea manuscrisului cărţii „Danube Delta. Genesis and
Biodiversity”, n-am mai avut timp să trec la acţiuni concrete pentru
înfiinţarea preconizatei Societăţi de Limnologie (cartea menţionată a
apărut în 2006 la editura Backhuys Publishers din Leiden, Olanda,
coordonatori fiind soţii Tudorancea – Nota Ş.N.).
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Fig. nr. 2. Pe malul Lacului Tarniţa (jud. Cluj) într-o excursie „limnologică”.
De la stânga la dreapta: dr. Alexandrina Negrea, dr. Ştefan Negrea
şi dr. Maria Monica Tudorancea.

Undeva pe la cumpăna dintre anii 2002/2003 am primit un plic de
la colegii din Bacău care conţinea o surpriză şocantă: un mic mesaj
însoţit de un proiect de Statut pentru… înfiinţarea Societăţii de
Limnologie cu sediul la Bacău! Eram rugat să-l citesc şi să fac eventuale
sugestii de modificare sau să îi aduc îmbunătăţiri. Nicio vorbă despre
ceea ce discutasem eu cu ei sau despre sugestia prof. Wetzel (nu mai zic
şi a mea) de a afilia Societatea la SIL etc. Pentru un neavizat rezulta că e
vorba de o idee şi o iniţiativă care le aparţine în totalitate. Când am
realizat că acesta este mesajul ce mi se transmitea tocmai mie,
adevăratului iniţiator, am încercat un fel de „şoc” sau, cum zice
românul, „am înghiţit în sec”!
Înainte de a răspunde, am meditat îndelung, încercând să
cumpănesc lucrurile ca un om de ştiinţă care renunţă din start la orice
orgoliu propriu şi acceptă orice propunere care conduce la realizarea
obiectivului major – în cazul de faţă, la fondarea primei Societăţi de
Limnologie din România. Mi-am zis: „În fond este foarte bine: la Bacău
există un colectiv de limnologi tineri şi entuziaşti, cu doi-trei oameni
mai cu experienţă, între care prof. Constantin Măzăreanu care este un
bun organizator, înţelept şi cu mult tact în relaţia cu colegii de breaslă”.
Hotărârea odată luată, m-am apucat să citesc Statutul şi să fac remarcile
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şi sugestiile mele. Printre altele, am sugerat ca acest Statut să fie în
concordanţă cu Statutul SIL şi cu al altor societăţi ştiinţifice din lume.
Remarcând că în proiectul lor existau nişte formulări de tip „Statutul de
reguli UTC”, le-am atras atenţia că e vorba de fondarea unei societăţi
pur ştiinţifice, nu de una bazată pe critică şi autocritică cum stipula
Statutul amintit. În mesajul de răspuns nu le-am amintit colegilor de la
Universitatea din Bacău nimic despre proiectul meu, pe care eu l-il
adusesem la cunoştinţă personal, cu un an înainte, nici despre sugestia
profesorului Wetzel ca, de îndată ce Societatea Limnologică din
România va fi înfiinţată, să fie afiliată la SIL aşa cum sunt cele mai multe
societăţi limnologice din multe ţări.
În toamna anului 2003, programul Sesiunii Ştiinţifice de
comunicări a Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bacău includea şi
„constituirea Societăţii Române de Limnologie”. Aţi participat şi voi,
Ştefan şi Didina. A participat şi prof. Dr. Marian Traian Gomoiu din
partea Academiei Române. După cum îţi aminteşti, organizatorii nu au
spus niciun cuvânt despre iniţiativa pe care o avusesem eu cu un an
înainte, despre propunerea profesorului Robert Wetzel, despre discuţiile
mele cu ei şi cu alţi limnologi pe tema necesităţii înfiinţării unei Societăţi
de Limnologie afiliate la SIL. Prof. Dr. N. Găldean, care era pe atunci
reprezentant naţional al SIL, n-a binevoit să vină la Bacău pentru a
participa din partea acestei societăţi.
Unul dintre participanţii invitaţi de „Comitetul de Iniţiativă
pentru înfiinţarea Societăţii Române de Limnologie” (prof. I. Miron de
la Universitatea din Iaşi) s-a autopropus ca membru în „Comitetul
interimar pentru organizarea Adunării Generale de alegere a Consiliului
de Conducere al Societăţii Române de Limnologie”. În schimb, dr.
Ştefan Negrea, care fusese invitat la sesiune (de către organizatorul
principal, prof. C. Măzăreanu, în intenţia de a fi propus ca membru în
„Comitetul Interimar” şi apoi in „Consiliul de Conducere” ca „editor” –
Nota Ş.N.) nu figura în lista cu propuneri inclusă în programul de sală al
Sesiunii Ştiinţifice (Fig. 3) şi nu a fost nominalizat. Atunci Monica, care
stătea lângă mine, sesizând făţărnicia lor, mi-a şoptit: „Cum, şi pe
domnul Negrea nu-l mai propun?”. Atunci eu i-am spus: „Fără niciun
comentariu, te ridici şi-l propui pe domnul Negrea!” Ceea ce Monica a şi
făcut. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată […].
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Fig. nr. 3. Lista cu 13 propuneri pentru Comitetul Interimar al Societăţii de
Limnologie publicată în caietul-program de sală al celei de a V-a Sesiuni Ştiinţifice
de Comunicări „Ecologie şi protecţia ecosistemelor acvatice”, Bacău, 1 nov. 2003
(facsimil).
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3. Scurt istoric al fondării şi evoluţiei Societăţii de Limnologie.
Note şi documente inedite prezentate de Ştefan Negrea
Mărturisesc că nu ştiam nimic despre ideea şi demersurile
colegului Claudiu Tudorancea la nivel internaţional şi apoi la nivel
naţional, privind înfiinţarea unei „Societăţi Române de Limnologie”,
când am primit prin poştă o scrisoare datată 18 septembrie 2003 şi
semnată de doi biologi băcăuani: prof. univ. dr. Constantin Măzăreanu,
prorectorul Universităţii din Bacău şi prof. univ. dr. Klaus Werner
Battes, directorul „Centrului de Cercetare, Formare şi Consultanţă
pentru Resursele mediului şi Biotehnologie”. În această scrisoare cu
caracter oficial (avea antet şi era ştampilată – vezi Fig. 4) mi se solicita să
accept includerea mea pe lista „Comitetului de Iniţiativă pentru
Înfiinţarea Societăţii Române de Limnologie” (Fig. 5) şi să fac eventuale
propuneri, observaţii sau completări pe marginea „Propunerii de Statut”
anexată la scrisoare.
Am reţinut din acest proiect că noua Societate va funcţiona ca
persoană juridică în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din
30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; că Universitatea din
Bacău se oferă să găzduiască sediul Societăţii; că va avea un caracter
exclusiv profesional, va fi apolitică, independentă, non guvernamentală
şi nonprofit.
Scopul propus era acela de „a stimula dezvoltarea cercetărilor de
limnologie teoretică şi aplicată, de a contribui la perfecţionarea
învăţământului de profil şi de a participa la activitatea de sensibilizare a
opiniei publice faţă de problematica protecţiei şi valorificării ştiinţifice a
resurselor acvatice”. Dintre obiectivele Societăţii am remarcat Articolul
11 care prevedea: „Asumarea rolului de verigă de legătură între
specialiştii de profil din România şi societăţi/asociaţii internaţionale în
domeniu (Societatea Internaţională de Limnologie, Asociaţia
Internaţională pentru Studiul Dunării etc.)”.
Răspunsul meu, datat 29 septembrie 2003, a fost pozitiv: „Stimaţi
Colegi, vă mulţumesc pentru scrisoarea din 18 septembrie a.c. prin care
sunt solicitat să accept includerea mea pe lista Comitetului de Iniţiativă
pentru Înfiinţarea Societăţii Române de Limnologie. Sunt convins de
necesitatea constituirii unei Societăţi de Limnologie la nivel naţional,
deoarece cele câteva societăţi româneşti foste sau existente de „ştiinţele
naturii”, „biologie”, „ecologie”, „hidrobiologie” etc., nu au avut sau nu
au ca scop principal limnologia – disciplină ştiinţifică care se dezvoltă tot
mai mult în ţară şi în lume.
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Fig. nr. 4. Scrisoare adresă, datată 18 septembrie 2003, primită de dr. Ştefan Negrea
din partea „Comitetului de Iniţiativă pentru Înfiinţarea Societăţii Române de
Limnologie” (facsimil).
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Fig. nr. 5. Lista cu cele 32 de persoane care au acceptat includerea
pe lista „Comitetului de Iniţiativă pentru Înfiinţarea Societăţii Române de
Limnologie” (facsimil).

„Rămâne de văzut dacă specialiştii din celelalte centre cu
activitate limnologică se vor ralia propunerii dvs. de a găzdui sediul
viitoarei societăţi la Universitatea din Bacău. Părerea mea este că acest
sediu trebuie să fie într-o localitate cu activitate limnologică puternică şi
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nu neapărat în capitala ţării sau a unei provincii „istorice”. Pot da ca
exemplu Belgia, unde prof. dr. Henri J. Dumont a transformat
laboratorul său de la Universitatea din Ghent într-o pepinieră de
limnologi veniţi la perfecţionare de pretutindeni. În paralel, ca „editorin-chief” al periodicului „Hydrobiologia” (subintitulat „The International
Journal of Limnology and Marine Sciences”) a publicat nu mai puţin de 6
– 25 volume pe an, de la nr. 171 în 1980 la nr. 500 în 2003 (ultimul
număr fiindu-i dedicat, a fost editat de succesorul său la conducerea
revistei, Koen Martens, şi tipărit de renumita casă editorială „Kulwer
Academic Publishers, Dortrecht/Boston/London” – Nota Ş.N). Tot în
paralel, în calitate de „coordinating editor” al apreciatelor volume din
seria „Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the
Continental Waters of the World”, Dumont a scos până în prezent la
prestigioasa editură „Backhuys Publishers” din Leiden (Olanda) peste 20
de cărţi având ca autori pe cei mai reputaţi specialişti din lume. Cu alte
cuvinte, iată cum iniţiativele acestui neobosit limnolog au făcut din
Ghent un adevărat centru mondial de limnologie, deşi acest oraş nu este
capitala Belgiei. Atunci de ce nu s-ar putea ca, în România, centrul
naţional de limnologie să fie la Bacău?
„Intenţionez să răspund invitaţiei dvs. de a participa împreună cu
soţia mea la a V-a Sesiune Ştiinţifică de Comunicări „Ecologia şi
protecţia ecosistemelor acvatice” din 31 oct. – 1 nov. 2003 cu
comunicarea: „Ştefan Negrea & Alexandrina Negrea: Biodiversitatea
mediilor subterane acvatice din România” şi de a participa la şedinţa de
„Constituire a Societăţii Române de Limnologie” programată pentru
sâmbătă, 1 noiembrie 2003.
„Anexez acestei scrisori prospectul volumului „Introduction to the
Branchiopoda” recent apărut în seria „Guides to the Identification of the
Microinvertebrates …”, autori H.J. Dumont şi S.V. Negrea, în speranţa că
va fi comandat la editura „Backhuys Publishers” din Olanda pentru
biblioteca Facultăţii de Biologie şi pentru viitoarea Societate de
Limnologie.
„În aşteptarea răspunsului dvs., cu deosebită consideraţie şi urări
de succes, dr. Ştefan Negrea.”
Două zile mai târziu, la 1 octombrie 2003, primeam răspunsul
prompt al colegului C. Măzăreanu. Merită redarea unor fragmente din
scrisoare referitoare la stadiul pregătirilor pentru înfiinţarea „Societăţii
Române de Limnologie”:
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„Stimate Domnule dr. Negrea, Ne bucurăm pentru mesajul
transmis prin scrisoarea Domniei Voastre, mai ales că el se adaugă unor
opinii foarte similare privind necesitatea înfiinţării unui forum ştiinţific
naţional în domeniul limnologiei (de remarcat limbajul protocolar al
generaţiei mele care astăzi a devenit desuet – Nota Ş.N.). Vă pot informa
că numeroşi specialiştidin Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galaţi, Tulcea şi
Constanţa si-au exprimat intenţia de a participa la sesiunea noastră. Noi
am trimis circa 100 de invitaţii nominale, atât la specialiştii consacraţi,
pe care i-am rugat să accepte calitatea de membri ai Comitetului de
iniţiativă, cât şi celor cu mai puţină experienţă dar cu valenţe şi realizări
în domeniu […]. Este o mare onoare pentru noi să vă avem alături la o
întrunire ştiinţifică care sperăm să contribuie la revigorarea
organizatorică a limnologiei. Cât despre volumul „Introduction to the
Branchiopoda” […] va fi o bună ocazie să-l facem cunoscut invitaţilor şi,
bineînţeles, noi vom comanda un volum pentru Secţia de Biologie. […]
Colegul prof. dr. N. Barabaş, directorul Muzeului de Ştiinţele Naturii din
Bacău, partenerul nostru de bază în realizarea acestei sesiuni, se alătură
urărilor mele de sănătate şi vigoare ştiinţifică pentru familia D-stră. Cu
deosebită consideraţie, Prof. dr. C. Măzăreanu”.
Din nefericire, atât în scrisoarea-invitaţie din 18 sept. 2003
(Fig. 4) cât şi în scrisoarea de mai sus, nu există nicio referire la vizita lui
Claudiu Tudorancea din toamna anului 2001 la Bacău pentru a discuta
cu C. Măzăreanu şi K.W. Battes ideea sa de înfăptuire a unei Societăţi
româneşti de Limnologie afiliată la SIL. Este mare păcat, pentru că astfel
s-a ratat ocazia ca limnologii care au primit scrisoarea-invitaţie să afle
numele celui care a avut ideea şi a căutat sprijin în special de la
limnologii din Bacău şi Bucureşti pentru a-şi realiza visul. Ca istoric al
ştiinţei, convins că adevărul trebuie pus mai presus de relaţiile cu
contemporanii (vezi motto-ul prezentului articol), mi-am pus
întrebarea: omiterea autorului ideii a fost o simplă omisiune sau ascunde
dorinţa nemărturisită a semnatarilor scrisorii-invitaţie de a fi consideraţi
deopotrivă autorii ideii şi înfăptuitorii ei? Răspunsul rămâne să fie dat de
eventualii cercetători ai arhivei Societăţii de Limnologie…
În continuare voi puncta cronologic evenimentele cunoscute mie
din perioada dintre Adunarea Generală pentru constituirea Societăţii de
Limnologie (1 nov. 2003) la Adunarea Generală pentru prezentarea
raportului întocmit de Consiliul de Conducere la încheierea mandatului
de 4 ani (12 iunie 2004–8 nov. 2008):
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● 1 nov. 2003. Constituirea „Societăţii Române de Limnologie” în
cadrul celei de a V-a Sesiuni Ştiinţifice de Comunicări „Ecologia şi
protecţia ecosistemelor acvatice” (Bacău, 31.10–1.11.2003). În şedinţa de
constituire s-au prezentat şi discutat următoarele:
1. Statutul Societăţii de Limnologie din România.
2. Alegerea (desemnarea) Comitetului Interimar care va pregăti
Adunarea Generală de alegere a Consiliului de Conducere şi Comisiei de
Cenzori. Au fost aleşi: M.T. Gomoiu, Gh. Brezeanu, Lotus Meşter,
P. Gâştescu, N. Găldean, Gh. Mustaţă, Cl. Tudorancea, V. Cristea,
S. Godeanu, M. Staraş, C. Măzăreanu, K.W. Battes, I. Cărăuş, E. Vamanu,
N. Barabaş, Şt. Negrea şi I. Miron (a se vedea facsimilul din Fig. 3).
3. Data şi locul Adunării Generale; se va stabili ulterior de
Comitetul Interimar.
4. Întocmirea şi semnarea listei de membri fondatori. Au semnat
ca membri fondatori cei 32 de membri din Comitetul de iniţiativă
pentru înfiinţarea S.L. (a se vedea facsimilul din Fig. 5)
5. Pregătirea documentelor pentru Adunarea Generală din 2004.
La acest punct s-a prevăzut şi „editarea publicaţiilor ştiinţifice ale Societăţii”.
● 22 apr. 2004. Scrisori de la Comitetul Interimar, semnate de
C. Măzăreanu prin care membrii erau anunţaţi că Ministerul Justiţiei a
aprobat denumirea „Societatea de Limnologie” şi că la 11–12 iunie 2004
va avea loc Conferinţa Naţională pentru alegerea conducerii Societăţii
(preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretar general şi editor, precum şi 6
membri). În acest scop membrii Societăţii îşi pot depune candidatura
până la 15 mai 2004, însoţită de un CV şi lista publicaţiilor
reprezentative.
● 12 iun. 2004. Adunarea generală a Societăţii de Limnologie în
cadrul Sesiunii Ştiinţifice de Comunicări „Biologia şi dezvoltarea
durabilă” (Bacău, 11–12 iunie 2004). Cei 44 membri din totalul de 63 au
abordat pe ordinea de zi:
1. Informaţii generale: data înfiinţării Societăţii de Limnologie (1
nov. 2003); Ordonanţa Guvernului României cu privire la asociaţii şi
fundaţii (nr. 26 din 30 ian. 2000); dovada prin care Ministerul Justiţiei a
acceptat denumirea de „Societatea de Limnologie” (nr. 23714 din 27 ian.
2004); sediul S.L.: Universitatea din Bacău (Calea Mărăşeşti nr. 157);
caracterul SL: societate exclusiv profesională, apolitică, independentă,
nonguvernamentală şi nonprofit.
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2. Alegerea Consiliului de Conducere. Au fost aleşi 13 membri,
dintre care primii 5 cu funcţii: Măzăreanu Constantin – preşedinte,
Cristea Victor – vicepreşedinte, Miron Ionel – vicepreşedinte, Battes
Klaus Werner – secretar general-trezorier şi Negrea Ştefan – editor,
Brezeanu Gheorghe, Gâştescu Petre, Cărăuş Ion, Suciu Radu, Găldean
Nicolae, Telcean Ilie, Bănăduc Angela şi Battes Karina. În Comisia de
cenzori au fost aleşi: Godeanu Stoica Preda, Olariu Petru şi Ureche
Dorel.
3. Înfiinţarea unei publicaţii ştiinţifice. Adunarea Generală a fost
de acord cu propunerea făcută de prof. dr. Marian Traian Gomoiu, m.c.
A. R. de a revigora revista „Hidrobiologia” care să apară sub egida
Societăţii de Limnologie şi a Academiei Române.
4. Relaţiile cu Societatea Internaţională de Limnologie (SIL).
Prof. dr. Nicolae Găldean, reprezentantul României la SIL a predat
documentele şi responsabilitatea conducerii SL care va numi un alt
reprezentant (deci nedemocratic: va fi numit, nu ales de membrii SL!).
● 3 dec. 2004. Şedinţa Consiliului de Conducere al SL, ţinută la
Academia Română în Bucureşti. Principala problemă discutată a fost
relansarea revistei „Hidrobiologia” a Academiei Române, care şi-a încetat
apariţia după 1989. Participanţi: C. Măzăreanu, I. Miron, V. Cristea,
K.W. Battes, St. Negrea, P. Gâştescu, R. Suciu, I. Cărăuş, Karina Battes;
din partea Academiei: M.T. Gomoiu, m.c. A. R.; invitat: Dan
Cogălniceanu, ca secretar de redacţie al revistei „Hidrobiologia”. Acad.
M.T. Gomoiu a obţinut de la conducerea Secţiei de Ştiinţe Biologice a
Academiei adresa nr. 1/14 oct. 2004 semnată de acad. Gh. Zarnea, în
care se propune pubicarea în comun a revistei „Hidrobiologia”,
Societatea de Limnologie urmând să asigure finanţarea. Revista va
apărea în Editura Academiei, sub egida Societăţii de Limnologie şi a
Academiei Române, cu subtitlul Romanian Journal of Limnology, o
singură dată pe an. S-a stabilit Comitetul de redacţie şi colectivul de
referenţi, urmând ca editorul şef, dr. Ştefan Negrea, să finalizeze
structura organizatorică şi de specialitate până la 20 dec. 2004.
Conducerea administrativă va fi asigurată de SL care va constitui un
fond de publicare. Alte probleme discutate: editarea unui Buletin de
Informare anual privind activitatea SL: desemnarea prof. K.W. Battes ca
reprezentantul SL în relaţiile cu conducerea SIL; informare asupra
bilanţului financiar al SL.
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● 22 dec. 2004. Apariţia primului număr din „Buletinul
Informativ Anual 2004” al SL, pregătit de Colectivul editorial alcătuit
din: C. Măzăreanu, I. Cărăuş, Şt. Negrea, K.W. Battes, S.P. Godeanu şi
Dan Cogălniceanu. La pagina 4 a Buletinului (Anexa 3) sunt prezentate
sub semnătura mea şi a colegului Dan Cogălniceanu, trei materiale:
Colectivul de redacţie, „Main topics” şi Instrucţiunile pentru autori.
Colectivul de redacţie este cel stabilit în şedinţa Consiliului de
Conducere la 3 dec. 2004:
– Editor-in-Chief: Ştefan Negrea
– Assistant Editors-in-Chief: Ioan Cărăuş, Stoica Godeanu, Marian
Traian Gomoiu, Constantin Măzăreanu
– Editorial Secretary: Dan Cogălniceanu, Dorel Ureche
– Editorial and Advisory Board: o listă cu 28 de propuneri care va
fi definitivată după ce se vor primi răspunsurile de acceptare în scris.
Nouă dintre persoanele din listă sunt limnologi reputaţi din
străinătate. Şase dintre ei mi-au răspuns în scris sau telefonic că acceptă
onoarea ce li se face: Lazar Botosaneanu (Amsterdam); Regis Cereghino
(Toulouse), editorul şef al revistei „Annales de Limnologie –
International Journal of Limnology” (unde eu sunt editor asociat); Dan
Danielopol (Mondsee, Austria); Henri Dumont (Ghent, Belgia), editorul
revistei internaţionale „Hydrobiologia” timp de 22 de ani; Francis Dov
Por (Ierusalim), editorul seriei academice „Fauna Palestina” şi Claudiu
Tudorancea (Waterloo, Canada). Unii dintre ei mi-au promis chiar
lucrări, de îndată ce îi voi anunţa că am început pregătirea primului
număr. În schimb, niciun membru SL din ţară nu s-a grăbit să-mi
trimită lucrări redactate conform Instrucţiunilor din Buletin (pe care
l-au primit toţi, cu siguranţă), sau măcar să-mi ceară informaţii
suplimentare. Niciunul dintre autorii cu lucrări selecţionate de mine la
Sesiunea din 4–5 nov. 2005, cărora le-am spus în plină şedinţă şi
personal că le aştept manuscrisele prin e-mail pentru a le evalua şi a le
trimite la referenţi – niciunul nu a răspuns la solicitare! Nu-mi trebuiau
decât 6–7 lucrări ca să încep munca de redacţie, secondat de Dan
Cogălniceanu şi ajutat de ceilalţi membri din colectiv, să pregătesc
primul număr din noua serie a „Hidrobiologiei”. În aşteptarea lor am
redactat, împreună cu D.C., un set de „norme” pe care să le aplicăm
fiecărei lucrări primite de la autor(i):
– Procedure for Editor-in-Chief and Editorial Secretary (cu trei
faze: ce trebuie făcut când se primeşte un manuscris pentru
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„Hidrobiologia – Romanian Journal of Hydrobiology”; când se primesc
cele două referate ale referenţilor; când se primeşte versiunea finală a
manuscrisului de la autor).
– Model de scrisoare (în engleză) către autorul(ii) care au trimis un
manuscris la redacţie (confirmare şi mulţumiri).
– Model de scrisoare către referenţi (în engleză) însoţită de un
formular intitulat „Referee Evaluation Sheet” cu 14 întrebări la care
acesta trebuie să răspundă pentru evaluarea manuscrisului – ambele
transmise, împreună cu mansucrisul, prin e-mail.
– Model de scrisoare (în engleză) către autor(i) însoţită de referatele
primite de la referenţi (evident, fără numele acestora din urmă).
– Model de scrisoare (în română sau engleză, după caz) pentru
membrii propuşi pentru „Editorial and Advisory Board”. Acestea urmau
să fie expediate de îndată ce ne asiguram că avem în portofoliul
redacţional cele şase-şapte manuscrise şi se aproba lista cu propuneri
pentru Advisory Board de către Consiliul de Conducere al SL.
Aceste „norme” sunt asemănătoare celor pe care le folosesc ca
editor asociat al revistei „Annales de Limnologie – International Journal
of Limnology”, publicaţie cotată ISI şi nu numai.
● 11 martie 2005. Toţi membrii SL au primit prin e-mail un mesaj
de la colegul Dorel Ureche prin care se solicitau plata la zi a cotizaţiilor
şi manuscrise pentru „Hidrobiologia”.
● 20 iulie 2005. Prima lucrare a intrat în portofoliul preconizatei
reviste „Hidrobiologia” (din nefericire avea să fie şi ultima care mi-a
parvenit până în prezent): „Stabilirea gradului de eutrofizare a lacurilor
de pe litoralul românesc al Mării Negre” de S. Godeanu şi L.D. Galaţchi.
Mi-am propus să demarez procedurile redacţionale de îndată ce voi avea
7 manuscrise la dispoziţie.
● 5 nov. 2005. Adunarea generală a Societăţii de Limnologie în
cadrul Sesiunii Ştiinţifice de Comunicări „Ecologia şi protecţia
ecosistemelor” (Bacău, 4–5 nov. 2005), dedicată memoriei celui care a
fost unul dintre fondatori şi primul preşedinte al SL, Constantin
Măzăreanu, decedat la 21 septembrie 2005. A fost ales un preşedinte
interimar (K.W. Battes) şi un secretar executiv (D. Ureche); s-a
prezentat darea de seamă anuală (2005) iar la ultimul punct al ordinii de
zi s-a analizat situaţia revistei „Hidrobiologia (Journal of Romanian
Limnology)”. În raportul prezentat de mine ca editor şef am arătat că în
portofoliul editorial, după un an de la constituirea Colectivului de
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redacţie (3 dec. 2004), există un singur manuscris depus pentru
publicare (S. Godeanu şi L.D. Galaţchi); că limnologii noştri, ori nu
doresc să investească timp şi bani în publicarea propriilor lucrări
(cheltuieli cu corespondenţa şi traducerea şi timp pentru redactarea
conform instrucţiunilor), ori nu au încredere în forţele proprii şi se tem
de referenţii anonimi; că regretatul preşedinte C. Măzăreanu se gândea
la două soluţii:
– Colectivul de redacţie al viitoarei reviste să selecteze lucrările
necesare dintre cele prezentate la sesiunea din noiembrie 2005 şi depuse
pentru publicare în revista Universităţii (evident, cu acordul
Comitetului de Conducere şi al autorilor);
– Fiecare membru din „Editorial and Advisory Board” să asigure
câte o lucrare pentru fiecare număr al revistei.
Am încheiat cu un apel către autorii a şase lucrări (pe care le-am
remarcat la prezentarea la sală) să le traducă în engleză şi să mi le trimită
prin e-mail. Din nefericire nu s-a dat curs propunerilor lui
C. Măzăreanu şi nici apelului meu.
Tot în cadrul Adunării generale SL din 5 nov. 2005 s-a difuzat
celor prezenţi al doilea număr al Buletinului Informativ Anual 2005
editat de K.W. Battes, S.P. Godeanu, I. Cărăuş şi Dorel Ureche. La
pagina 6 (anexa 5) s-a republicat materialul despre „Hidrobiologia”
(Colectivul de redacţie, „Main topics” şi Instrucţiunile pentru autori). Şi
de data aceasta am constatat aceeaşi lipsă de interes vis-a vis de
periodicul Societăţii noastre: niciun răspuns pozitiv, niciun manuscris
primit de la membrii SL.
● 10–11 nov. 2006. Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice a
Universităţii din Bacău nu a inclus în program o Adunare Generală a SL.
● 13 dec. 2006. Deoarece după un an şi jumătate de la primirea
primului manuscris pentru „Hidrobiologia” (20 iul. 2005) nu am primit
alte manuscrise, la cererea autorului principal, S. Godeanu, am trimis
lucrarea la doi referenţi (unul în ţară, celălalt în străinătate, apoi autorii
au redactat versiunea finală pe care eu, în calitate de editor asociat, am
trimis-o prin e-mail la editorul şef al revistei „Annales de Limnologie –
International Journal of Limnology” din Franţa, care a publicat-o ca atare
în nr. 4 (vol 43) din 2007. Dacă primeam de la membrii SL încă 6–7
lucrări, primul număr din „Hidrobiologia” (serie nouă) apărea în cursul
anului 2007 în Editura Academiei! Consider că acest lucru era posibil
dacă colegii din Comitetul de Conducere de la Bacău aplicau măcar
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prima soluţie propusă de C. Măzăreanu (vezi mai sus) şi primeam cele
6–7 lucrări necesare primului număr.
● 29 ian. 2007. Scrisoare prin e-mail de la colegul D. Ureche în
care îmi cerea să revăd şi să cămpletez instrucţiunile pentru autori şi să-i
trimit modelul de scrisoare către membrii propuşi pentru „Editorial and
Advisory Board” şi să revedem împreună lista acestora deoarece
lucrurile „s-au mai schimbat între timp”. Aveam modelul de scrisoare
redactat şi multiplicat încă din 22 dec. 2004 (vezi mai sus) dar n-am
considerat necesar să acţionez, atâta vreme cât nu existau în portofoliu
lucrări pe care să le evalueze referenţii.
● 4–7 oct. 2007. A avut loc la Sibiu prima ediţie a „Aquatic
Biodiversity International Conference”, organizată de Universitatea
„Lucian Blaga”, Muzeul Naţional Brukenthal, Universitatea „Vasile
Goldiş” şi Universitatea din Bacău (inclusiv Societatea de Limnologie).
Primind invitaţia relativ târziu, nu am putut pregăti o comunicare. L-am
delegat pe colegul Stoica Godeanu să mă reprezinte în cazul că se va ţine
acolo Adunarea Generală a SL şi se va discuta despre revigorarea revistei
„Hidrobiologia”. La întoarcere, colegul Godeanu m-a asigurat că nu a
fost în program problema revistei.
După cum vom afla din partea următoare a prezentului articol,
problema revistei a fost totuşi discutată, pentru că Doru Bănăduc,
secretarul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale, mi-a trimis câteva
articole pentru „Hidrobiologia”, care au fost primite la Bacău dar nu au
ajuns la mine!
4. Situaţia Societăţii de Limnologie după patru ani de la
înfiinţare (2004–2008). Note luate la Adunarea Generală din 8
noiembrie 2008, comentate de Ştefan Negrea
Între 6 şi 8 noiembrie 2008, la Universitatea din Bacău s-au ţinut
lucrările Sesiunii Ştiinţifice de Comunicări Ecologia şi protecţia
ecosistemelor. Programul acestei sesiuni s-a încheiat cu Adunarea
Generală a SL, la care drd. Oriana Irimia a participat ca membru cotizant
şi ca reprezentant al meu, eu neputând participa la aceste lucrări din
motive de sănătate. Redăm mai jos date din raportul preşedintelui
interimar, prof. dr. K.W. Battes, referitor la situaţia Societăţii de
Limnologie, aşa cum se prezenta aceasta la încheierea primului mandat de
patru ani al Comitetului de Conducere, cu realizări şi neîmpliniri inerente
oricărui început precum şi reacţiile ce au urmat – comentate de mine.
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Evidenţa membrilor. Dacă la 22 decembrie 2004 erau înscrişi 91
de membri (vezi Buletinul Informativ Anual nr. 1), la 8 noiembrie 2008
evidenţa indica 107 membri. Dintre aceştia, 59% s-au înscris în 2003,
29% în 2004 şi numai 12% în anii 2005–2008. Pe parcurs, doi membri au
decedat, opt s-au retras la cerere, trei au plecat din ţară – numărul total
reducându-se în final la 94 de membri. Noua conducere aleasă pentru
următorii patru ani urmează să analizeze cauzele acestei dinamici
negative şi să ia măsurile cuvenite.
Strângerea cotizaţiilor. Această problemă a devenit din ce în ce
mai dificilă. Dacă în anii 2004–2005 situaţia era „bună”, în 2006 ea a
devenit „slabă” iar în anii 2007–2008 „foarte slabă”, din cei 94 de
membri 53 nefiind cu plata cotizaţiilor la zi. Se impune stringent găsirea
unor metode adecvate de a convinge membrii „uituci” să se achite de
această îndatorire înainte de a fi excluşi, după doi ani de neplată,
conform propunerii făcute în actuala Adunare Generală. Aceste cotizaţii
sunt necesare pentru acoperirea costurilor cu site-ul Societăţii (creare şi
administrare) precum şi cu cheltuielile curente de genul legitimaţiilor de
membru, buletinelor informative şi al corespondenţei cu membrii
Societăţii.
Revista „Hidrobiologia” a constituit unul dintre principalele
obiective pe care şi le-a propus Comitetul de Conducere, dar care încă
nu a putut fi realizat până în 2008 „din diverse motive obiective şi/sau
subiective”, după cum s-a exprimat prof. dr. K.W. Battes, aduc\nd
aminte de limbajul de lemn. Alte denumiri propuse pentru publicaţia SL
au fost « Jurnalul Teoretic şi Aplicat de Limnologie din România » sau
« Romanian Limnology Journal ». Domnul Battes a transmis şi mesajul
Domnului academician Traian Gomoiu – preşedintele Comisiei de
Limnologie şi Oceanografie, care a reamintit că Secţia de Ştiinţe
Biologice a Academiei Române şi-a arătat de la început toată
disponibilitatea pentru colaborarea cu SL, concretizată în adresa din 14
octombrie 2004, semnată de preşedintele secţiei, acad. Gh. Zarnea.
Practic, era vorba de realizarea publicării sub egida comună a SL şi a
Academiei Române a unei noi serii a „Hidrobiologiei”, iniţial publicaţie
exclusivă şi prestigioasă a celei din urmă. Urma ca lucrările să fie
furnizate de Consiliul de Conducere al SL din care editorul şef al
publicaţiei, dl Ştefan Negrea, împreună cu membrii comitetului de
redacţie şi ai board-ului de referenţi din ţară şi din străinătate, să
selecteze articolele de nivel internaţional care să fie publicate de către
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Editura Academiei, iar finanţarea publicaţiei să fie asigurată de către
Societatea de Limnologie din cotizaţii şi alte surse.
Din discuţii s-a relevat faptul că, deşi la editorul şef ajunsese un
singur material în vederea publicării în toţi aceşti ani, ceea ce l-a făcut pe
dl acad. Gomoiu să acuze SL de neseriozitate, mai existau 9–10 lucrări
depuse, dintre care 3–4 materiale fuseseră trimise de către Dl. Bănăduc,
din cele prezentate în 2007 la Conferinţa Internaţională de Biodiversitate
Acvatică de la Sibiu. Acestea se opriseră însă la Bacău, în mâinile
secretariatului de redacţie al SL, fără a fi măcar informat eu, în calitate de
editor şef… A fost clar că, după decesul regretatului preşedinte al SL, C.
Măzăreanu, comunicarea în cadrul SL a devenit greoaie, locală, fără a se
mai ţine cont de sugestiile membrilor Comitetului de Conducere din
afara Universităţii Bacău. În acest context, s-a aşteptat Adunarea
Generală din 2008 pentru a se alege un nou Comitet, un nou colectiv de
redacţie cu un nou editor şef.
Trecându-se la propuneri pentru „schimbarea echipei de
redacţie”, primul propus a fost Ioan Cărăuş (Bacău) – pentru funcţia de
editor, propunere reiterată la oferta dânsului (la fel ca în 2004 – Nota
Ş.N.), urmat de Doru Bănăduc (Sibiu) „pentru experienţa sa editorială”,
Dorel Ureche (Bacău), Mirela Câmpean (Cluj), Erika Schneider (Sibiu)
„pentru relaţiile internaţionale pe care le are” şi Victor Surugiu (Iaşi). În
ceea ce priveşte publicarea revistei, a rămas să se studieze posibilitatea
păstrării colaborării cu Secţia de Ştiinţe Biologice a Academiei Române
precum si posibilitatea publicării revistei numai sub egida SL.
În discuţiile scurte pe această temă, dl. Godeanu a ţinut să afirme
că „este foarte supărat pe responsabilii cu apariţia revistei, care trebuie
traşi la răspundere” (iarăşi limbajul de lemn! Dl. Godeanu uita că a făcut
el însuşi parte din vechea echipă de redacţie, ca Editor Asistent) la care
dl. Battes a replicat elegant că îşi asumă responsabilitatea în acest caz,
recunoscând indirect că Domnia Sa a decis reţinerea la Bacău a
manuscriselor pentru „Hidrobiologia”.
Propunerile pentru noul Comitet Director al SL au fost făcute de
catre Dl Godeanu: Angela Curtean Bănăduc (Sibiu), Klaus Werner
Battes (Bacău), Gabriela Paraschiv (Constanţa şi Tulcea), Marian Traian
Gomoiu (Academia Română), Karina Battes (Cluj), Ilie Telcean
(Oradea), Mircea Nicoară (Iaşi) şi Luiza Florea (Galaţi). La aceste
propuneri, Dl. Battes a adăugat pe Dorel Ureche (Bacău) şi pe Nicolai
Crăciun (Bucureşti). Pentru că Adunarea Generală a Societăţii de
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Limnologie nu a întrunit la această dată majoritatea statutară pentru
alegeri, s-a hotărât să se trimită prin e-mail textul raportului,
propunerile pentru Comitetul Director şi pentru Comitetul de redacţie,
cu rugămintea de a vota în termen de 15 zile de la primire.
În Adunarea generală s-a mai discutat şi despre alte aspecte din
activitatea SL, în special organizatorice, asupra cărora nu voi insista. Voi
enumera doar câteva dintre propunerile făcute la sală: un sediu special
pentru bibliotecă ce ar putea să găzduiască volumul mare de carte
donată de soţii Godeanu; organizarea unui secretariat şi angajarea unui
contabil, ambele funcţii fiind propuse unor angajaţi cu normă întreagă;
elaborarea unui „Index al limnologilor” din ţară; strămutarea
„Buletinului Informativ Anual” în spaţiul virtual prin plasarea sa pe siteul Societăţii (ducând astfel la reducerea costurilor cu tipărirea şi
difuzarea sa); crearea unei biblioteci virtuale, după modelul celor
existente peste hotare, care să conţină toate operele membrilor SL;
organizarea de sesiuni anuale ale SL la Bacău (în limba română) şi de
sesiuni internaţionale anuale la Sibiu (în limba engleză); colectiv de
conducere format din tineri etc.
O ultimă remarcă. În raportul din 31 decembrie 2009 întocmit de
K.W. Battes, există un ultim paragraf cu privire la optimizarea activităţii
Societăţii de Limnologie, din care citez:
Colaborarea cu alte societăţi de profil (Societatea de Ihtiologie,
Societatea de Acvacultură etc.), ONG-uri, instituţii academice
(universităţi, academii) etc.
Realizarea unor grupe de lucru pe diferite domenii de activitate
care să includă specialişti din diferite instituţii academice şi de cercetare
(naţionale şi internaţionale), cu angajarea de granturi sub egida
Societăţii (propunere utopică atâta vreme cît nu se precizează sursa
financiară – Nota Ş.N.).
Evidenţierea unor personalităţi cu o activitate remarcabilă în
domeniu: „În acest sens, conducerea Societăţii de Limnologie propune
spre aprobare acordarea titlului de membru de onoare al Societăţii de
Limnologie domnului Dr. Ştefan Negrea pentru întreaga activitate”
(această propunere a fost primită în scris de către Comitetul Director de
la unul dintre membrii Societăţii şi preluată în raportul din 31
decembrie al aceluiaşi an).
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5. Încheiere
La 31 decembrie 2008 toţi membrii Societăţii de Limnologie au
primit prin e-mail „Raportul privind situaţia Societăţii pe perioada
2004–2008”. Acest raport, semnat de K.W. Battes cuprinde şi
propunerile pentru constituirea noului colectiv de redacţie al revistei
„Hidrobiologia – Romanian Journal of Limnology” şi pe cel al unei noi
echipe de conducere a Societăţii făcute la Adunarea Generală din 8 nov.
2008. În cele ce urmează ne vom referi la aceste propuneri care au suferit
modificări, fără să se spună explicit cine şi în ce calitate le-a făcut înainte
de a fi supuse votării (procedeu profund nedemocratic, practicat curent
în diferite variante înainte de 1989). Pentru a scoate în evidenţă
modificările incriminate, transcriem mai întâi componenţa colectivului
de redacţie aşa cum apare în raportul din 31 decembrie 2008:
„Adunarea Generală a Societăţii de Limnologie propune
reorganizarea echipei de realizare a revistei:
– Editor şef – Dr. Bănăduc Doru – Universitatea „Lucian Blaga” –
Sibiu;
– Editori asistenţi – Prof. univ. dr. Godeanu Stoica şi prof. univ.
dr. Traian Gomoiu – M.C. al Academiei Române;
De asemenea, se propune ca din colectivul de redacţie să facă parte
noi membri […]: dr. Cărăuş Ioan (Bacău), prof. univ. dr. Misăilă Costică
(Iaşi); dr. Surugiu Victor (Iaşi); drd. Câmpean Mirela (Cluj-Napoca);
drd. Stoica Ionuţ (Bacău); prof. univ. dr. Erika Schneider (Karlsruhe,
Germania). Astfel sperăm ca sub coordonarea noul board editorial,
revista să apară în cursul anului 2009”.
Iată modificările: editor: Doru Bănăduc (ceea ce e foarte bine) în
loc de Ioan Cărăuş (cu experienţă editorială mai mică); în colectivul de
redacţie apar Costică Misăilă şi Stoica Ionuţ în loc de Dorel Ureche şi
Doru Bănăduc (mutat ca editor). Apar în plus: Stoica Godeanu şi
Marian Traian Gomoiu – ceea ce e foarte bine. Se pune însă întrebarea
dacă semnatarul raportului poate face (sau accepta?) orice modificare
ulterioară, ce rost a mai avut o Adunare Generală? De ce se vorbeşte în
numele acestei Adunări?
Să analizăm acum şi componenţa Consiliului de conducere al
Societăţii de Limnologie, aşa cum apare în raportul din 31 decembrie
2008:
„Întrucât în Adunarea Generală a Societăţii de Limnologie din
8.11.2008 nu a fost întrunită majoritatea statutară pentru alegeri, vă
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înaintăm spre analiză propunerile pentru noul Consiliu de Conducere al
Societăţii:
● Preşedinte: prof. univ. dr. Battes Klaus Werner (Universitatea
din Bacău);
● Vicepreşedinte: conf. univ. dr. Curtean-Bănăduc Angela
(Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu) şi conf. univ. dr. Nicoară Mircea
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Iaşi);
● Secretar-trezorier: conf. univ. dr. Ureche Dorel (Universitatea
din Bacău);
● Editor: dr. Bănăduc Doru (Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu);
● Membri ai Consiliului: CP I dr. Năvodaru Ion (Tulcea), conf.
univ. dr. Momeu Laura (Cluj-Napoca), lect. univ. dr. Paraschiv Gabriela
(Constanţa), dr. Crăciun Nicolai (Bucureşti), lect. univ. dr. Telcean Ilie
(Oradea), lect. univ. dr. Petrovici Milca (Timişoara), asist. univ. drd.
Battes Karina (Cluj-Napoca), assist. univ. drd. Ştefan Cecilia (Galaţi);
● Membri în comisia de cenzori: prof. univ. dr. Ciolac Andrei
(Galaţi); dr. Olariu Petru (Bacău); conf. univ. dr. Pricope Ferdinant
(Bacău).”
Modificările făcute în raport după propunerile din Adunarea
Generală constau în eliminarea a două nume (Luiza Florea şi Marian
Traian Gomoiu) şi adăugarea a alte şase (Ion Năvodaru, Milca Petrovici,
Cecilia Şerban, Andrei Ciolac, Petru Olariu şi Ferdinand Pricope). Ce
putem constata? Că s-au propus cu precădere limnologi tineri dintre
asistenţii şi lectorii universitari, că numărul celor vârstnici, cu
experienţă, este redus iar numărul limnologilor reputaţi pe plan naţional
şi internaţional este foarte mic. Inexplicabilă şi dăunătoare ne apare însă
absenţa în Consiliu a propunerilor pentru limnologii consacraţi din
Institutele de profil ale Academiei, Universităţilor şi Muzeului Naţional
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, toate din Bucureşti – fapt care
creează impresia că Societatea de Limnologie tinde să se transforme
dintr-o organizaţie de nivel naţional într-o organizaţie provincială.
Dimpotrivă, limnologii de la Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, cu concursul celor din toată ţara şi din numeroase ţări ale lumii,
au reuşit să organizeze, în 2007 şi în 2009, două Conferinţe
Internaţionale dedicate biodiversităţii acvatice, să publice o parte din
lucrările prezentate în volume speciale şi, articolele primite de ei fiind
prea multe, să îndrume altele redactate la nivel internaţional, către
diferite reviste din ţară şi străinătate. Nu este exclus ca Sibiul, devenit
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deocamdată sediul redacţiei revistei „Hidrobiologia – Romanian Journal
of Limnology” (în prezent colectivul lui Doru Bănăduc pregătind deja
primul număr pentru tipar), să devină gazda întregii Societăţi de
Limnologie. Noi credem că, lucrând cu modestie şi fără birocraţie, după
normele internaţionale în specialitate ca la Sibiu, vom putea avea şi în
România acea Societate de Limnologie dorită de noi toţi. Mai credem că
atmosfera unei Capitale culturale europene (titlu decernat Sibiului
pentru anul 2007) este tocmai ce-i lipseşte în prezent Societăţii noastre
pentru a înflori şi a da roadele scontate. Dar cine ştie? Poate că nucleul
limnologic de la Bacău se va reface.
Deocamdată, după eşecul de a organiza Adunarea Generală a SL
în ultima zi a celei de a doua Conferinţe Internaţionale de la Sibiu
dedicată biodiversităţii acvatice (9–11 octombrie 2009) – când din partea
Consiliului de Conducere a venit în acest scop doar secretarul, Dorel
Ureche – s-a aşternut tăcerea… La Conferinţa amintită au participat, cu
sau fără comunicări, mai mulţi membri ai SL, dar ca invitaţi ai
organizatorilor acesteia şi nu pentru Adunarea Generală SL.
Cu acel prilej, doi limnologi români, acad. Nicolae Botnariuc şi
dr. Ştefan Negrea, au fost omagiaţi în plen cu prilejul împlinirii a 95 şi
respectiv 80 de ani, primind ca amintire câte o plachetă „pentru
excelenţă în studiul biodiversităţii acvatice” din partea „Aquatic
Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania, 2009”. Acest
moment – surpriză pentru omagiaţi – cu care s-a deschis această
conferinţă, a fost prezidat de reprezentantul Academiei Române, prof.
dr. Marian Traian Gomoiu, m.c. A.R – se pare organizatorul
nemărturisit al acestui moment festiv.

