
ACADEMICIANUL MIRCEA MALIÞA,
O VIAÞÃ DEDICATÃ ROMÂNIEI ªI PROGRESULUI ÞÃRII

NICOLAE PANIN
Academician

Matematician, diplomat, filozof, scriitor, profesor universitar – acesta este
academicianul Mircea Maliþa, una din personalitãþile cele mai de seamã ale
culturii româneºti. Este greu sã gãseºti cuvintele potrivite pentru a descrie ampli-
tudinea, complexitatea ºi polivalenþa gândirii academicianului Maliþa. Ca o piatrã
preþioasã cu o multitudine de faþete, toate domeniile ºi aspectele vieþii pe care le-a
abordat, studiat ºi descris profesorul Maliþa strãlucesc ºi se coloreazã având o
profunzime ºi un grad de noutate inegalabile, toate izvorãsc dintr-o extraordinarã
experienþã de viaþã ºi dintr-un talent de a vedea ºi înþelege în toatã complexitatea
fenomenele naturale ºi sociale atât la scarã localã ºi regionalã, cât ºi la o scarã
globalã. Cultura extrem de vastã, cunoaºterea la perfecþie a limbilor strãine, co-
municarea facilã ºi diplomaþia înnãscutã i-au permis sã intre în contact ºi sã-ºi
facã prieteni printre cei mai importanþi ºi influenþi oameni din lume. ªi ce este
deosebit de important, tot ce a fãcut în viaþã a fost fãcut pentru þarã, a avut
totdeauna în vedere ca România sã fie beneficiarul legãturilor diplomatice ºi
economice pe care le fãurea. Este adevãrat cã ºi poziþia la ONU, la Geneva, în
SUA, în Ministerul Afacerilor Externe ºi în diferitele misiuni internaþionale unde
a lucrat i-au permis sã cunoascã ºi sã câºtige încrederea ºi prietenia persona-
litãþilor ºi instituþiilor internaþionale faþã de România ºi faþã de Dânsul personal.
Aºa a cunoscut-o pe Elisabeth Mann Borgese, „The Mother of the Oceans“,

cum era numitã, ºi care îºi dedicase viaþa înþelegerii problemelor oceanelor ºi
mãrilor ºi luptei pentru aplicarea unor noi principii de comportare a omenirii faþã
de folosirea înþeleaptã a resurselor naturale ale Pãmântului ºi Oceanelor, principii
care se regãsesc în mare mãsurã în Convenþia ONU privind Legea Mãrii. Îm-
preunã cu Dr. Arvid Prado, ambasadorul Maltei la ONU din perioada anilor ’70,
Elisabeth Mann Borgese a înfiinþat în 1972 Institutul Internaþional Oceanografic
IOI ca un instrument internaþional pentru aplicarea gestiunii sustenabile ºi paci-
fice a oceanelor ºi a principiilor prin care resursele geologice ale oceanelor erau
considerate Patrimoniu Comun al Umanitãþii. Institutul Internaþional Oceano-
grafic îºi îndeplineºte misiunea printr-o reþea globalã de 35 de Centre ºi Puncte
Focale situate în 33 de þãri în conformitate cu o strategie de acþiune care cuprinde
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colaborãri ºtiinþifice în studiul Oceanului, formarea de specialiºti ºi diseminarea
cunoºtinþelor ºi principiilor moderne de utilizare sustenabilã a resurselor marine.
Astfel, de peste 40 de ani au fost organizate în diferite þãri Conferinþele Interna-
þionale Pacem in Maribus la care au participat reprezentanþi ai celor mai presti-
gioase organizaþii de ºtiinþã, dezvoltare tehnologicã, diplomaþie ºi utilizare a
resurselor marine.
Profesorul Maliþa, prin câºtigarea respectului ºi prieteniei Elisabethei Mann

Borgese, a reuºit sã impunã România printre þãrile unde funcþioneazã unul dintre
Centrele IOI (din 1996), la început la Institutul de Cercetãri Marine „Grigore
Antipa“ de la Constanþa, apoi, din 2004, la Institutul Naþional pentru Geologie
ºi Geo-ecologieMarinã – GeoEcoMar. Prin aceastã acþiune, DomnulMaliþa a reuºit
sã facã România mai vizibilã pe scena internaþionalã, sã faciliteze formarea de
specialiºti tineri în cadrul programelor IOI ºi sã deschidã posibilitatea specia-
liºtilor români sã participe la elaborarea conceptelor moderne de gestiune suste-
nabilã a mãrilor ºi oceanelor în cadrul Conferinþelor Pacem in Maribus.
Înþelegând importanþa geopoliticã deosebitã a Mãrii Negre ºi a poziþiei României

ca þarã riveranã a acestei mãri, la marginea esticã a Uniunii Europene, academi-
cianul Maliþa a fost printre primii care au iniþiat a serie de acþiuni pentru afir-
marea rolului României în aceastã regiune.Astfel, în anul 1992, când a luat fiinþã
Organizaþia de Cooperare Economicã a Mãrii Negre, cu participarea a 11 þãri
(6 þãri riverane mãrii – Bulgaria, Turcia, Georgia, Federaþia Rusã, Ucraina ºi
România, ºi 5 þãri vecine mãrii – Moldova, Armenia, Azerbaidjanul, Grecia ºi
Albania), academicianul Maliþa a creat Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre
(FUMN). FUMN este o organizaþie non-guvernamentalã ºi non-profit care
urmãreºte studiul, analiza ºi clarificarea situaþiei economiilor, a resurselor natu-
rale ºi socio-umane existente, a societãþilor, a sistemelor educaþionale ºi a guver-
nanþei din þãrile din regiunea Mãrii Negre, relaþiile acestor þãri cu comunitatea
internaþionalã, precum ºi elaborarea de strategii pentru lãrgirea interesului faþã de
regiune la nivel global. FUMN oferã facilitãþi ºi expertizã pentru noi grupuri de
cercetare ºi pentru diferite organizaþii educaþionale, realizeazã ºi/sau participã la
proiecte regionale sau internaþionale, participã la conferinþe organizate de Orga-
nizaþia de Cooperare Economicã la Marea Neagrã ºi la elaborarea de soluþii pentru
rezolvarea situaþiilor de conflict din regiune.
FUMN, sub coordonarea academicianului Maliþa, a avut iniþiativa de a crea

Reþeaua universitãþilor din regiunea Mãrii Negre, care în prezent numãrã peste
100 de unitãþi de învãþãmânt superior. Aceastã reþea are un rol foarte activ în
definirea politicilor de formare a cadrelor ºi de orientare globalã a poziþiei statelor
din regiunea Mãrii Negre.
Am încercat sã arãt în puþine cuvinte aspecte privind rolul academicianului

Mircea Maliþa ºi în domeniul cercetãrilor ºi diplomaþiei din spaþiul marin global
ºi regional, al Mãrii Negre, rolul Domniei sale în promovarea permanentã a
României pe toate nivelele ºi în toate domeniile. Iatã cã ºi acest domeniu, atât de
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special al mãrilor ºi oceanelor, nu a rãmas fãrã ca Domnul Maliþa sã nu-i acorde
o atenþie cu totul deosebitã ºi beneficã. Cercetarea marinã româneascã îi dato-
reazã în mare mãsurã Domnului Maliþa poziþia în cadrul ºtiinþelor Mãrii la nivel
european.
Iatã o viaþã de muncã ºi abnegaþie, trãitã pentru România, pentru dezvoltarea

multilateralã a þãrii. Profesorul academician Mircea Maliþa împlineºte astãzi 90
de ani. Este o vârstã a maturitãþii ºi înþelepciunii, ºi când sufletul ºi mintea rãmân
tinere, când voinþa îþi dicteazã sã continui sã ajuþi, sã sprijini, sã faci sã progreseze
ºi oamenii ºi ºtiinþa ºi comunitatea din care faci parte, poþi sã fii în continuare un
leader, un vizionar ºi un mobilizator al calitãþilor creatoare ale oamenilor din jur.
La mulþi ani, fericiþi, împliniþi, cu sãnãtate ºi cu multe realizãri în continuare,

domnule profesor!
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