Acad. Theodor Neagu
Necrolog

În ziua de 5 martie s-a stins din viaţă geologul Theodor Neagu, membru
titular al Academiei Române, personalitate de prestigiu a paleontologiei
contemporane.
Născut la 20 septembrie 1932 la Giurgiu, Theodor Anton Neagu a absolvit
Liceul Teoretic "Mihail Eminescu" din Bucureşti, după care a urmat cursurile
Facultăţii de Geologie-Geografie, Secţia Geologie a Universităţii din Bucureşti
pe care le-a absolvit, în 1955, cu diploma de merit. Zece ani mai târziu, în 1965
şi-a luat doctoratul în geologie, specialitatea micropaleontologie cu teza "Studiul
micropaleontologic şi stratigrafic al depozitelor Cretacicului superior din aria
dintre Valea superioară a Buzăului şi Râul Negru - Carpaţii Orientali. Lucrarea
a fost distinsă cu premiul "Grigore Cobălcescu" al Academiei Române şi a fost
tradusă în limba engleză. Şi-a desăvârşit pregătirea ştiinţifică în cadrul unor
studii postdoctorale la Universitatea Kansas-Lawrence şi Louisiana din SUA.
Au urmat burse de studii la Frankfurt am Main. În anul 1955 şi-a început şi
cariera universitară ca preparator, urcând toate treptele ierarhiei didactice până
la profesor şi profesor consultant la disciplinele micropaleontologie,
paleontologie. I se datorează prima colecţie de paleontologie din România în
cadrul Laboratorului de specialitate. Cu o vocaţie profesorală de excepţie, acad.
Theodor Neagu a desfăşurat şi o bogată activitate de cercetare ştiinţifică unde
este considerat un adevărat deschizător de drumuri în studii de
micropaleontologie modernă privind foraminiferele creatice şi jurasice în
Carpaţii Orientali şi Dobrogea de sud şi centrală. Este domeniu căruia i-a
consacrat cca. o sută de lucrări publicate în ţară şi peste hotare în paginile unor
reviste de specialitate prestigioase - Franţa, germani, Polonia, Spania, SUA.
Între contribuţiile care l-au consacrat în istoria geologiei amintim descrierea a
peste 180 de specii şi familii noi în ştiinţă, validate pe plan mondial, sau a unei
serii de foraminifere aglutinate în argile roşii tot di Carpaţii Orientali. A
participat la numeroase manifestări ştiinţifice de specialitate în ţară şi peste
hotare. Prestigiul activităţii sale este recunoscut şi cooptarea sa în numeroase

asociaţii şi societăţi ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate. Astfel, a fost
ales membru şi preşedinte de onoare al Societăţii Paleontologilor din România,
membru al Societăţii Geologice din Cracovia şi al Societăţii Naţionale de
Geografie. Ministerul Învăţământului l-a distins, în 1997, cu un premiu special
lucrarea "Albian Foraminifere in The Romanian Plan şi "Opera Omenia" al
Consiliului Cercetării din Învăţământul Superior şi, în 2001, premiul
"Grzybowski" "in appreciation for many years of dedicated service and
achievement and achievement in the field of Micropaleontology".
La plecarea spre cele veşnice a academicianului Theodor Neagu,
comunitatea academică îi aduce un ultim omagiu celui care a fost, deopotrivă,
om de ştiinţă, profesor strălucit şi Om, a cărui moştenire ştiinţifică şi didactică
va fi îmbogăţită de elevii săi care îi poartă o cuvenită recunoştinţă.

