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Summary: This short biographical paper presents the life and work of Zoology, 

Ecology Professor and researcher Adriana Murgoci (1909 – 1986). She graduated from 

University of Iasi, she became Phd in 1940, and university professor in 1965. Professor 

Adriana Murgoci dedicated her first studeis to the marine fishes, and became a 

specialist in Ecology, Entomology (Trichoptera, Isoptera, Hymenoptera) and Ihtiology 

(Acipenseridae, Mugilidae, Gobidae, Callionymidae). She leaded researches and Phd 

students for decades at the Univesity of Bucharest, Faculty of Biology. 

 

 
       Una dintre personalităţile de seamă ale biologiei româneşti din secolul al XX-lea este 

prof. A. Murgoci. 

          Se naşte în comuna Rachiţi, judeţul Botoşani la 6 noiembrie 1909, într-o modestă familie 

de inteletuali.Studiile primare (cu excepţia clasei I) şi liceale le urmează în oraşul Botoşani, iar 

facultatea de biologie la Iaşi. 
 

       Cunoştinţele acumulate în toţi anii de studiu, perseverenţa şi comportarea sa determină 

conducerea facultăţii să-i ofere în  anul 1933 postul de preparator la laboratorul de zoologie 

condus de eminentul profesor Ion Borcea. În anul 1940, după susţinerea tezei de doctorat, se 

transferă la Facultatea de Biologie din Bucureşti, unde urcă toate treptele ierarehiei universitare 

(1942 - asistent definitiv, 1946 - şef de lucrări, 1951- conferenţiar, 1965 -  profesor universitar). 

 

       Se specializează în probleme de Ecologie, Entomologie (Trichoptera, Isoptera, 

Hymenoptera) şi Ihtiologie (Acipenseridae, Mugilidae, Gobidae, Callionymidae). 

          Prof. A. Murgoci îşi dedică primele studii peştilor marini. Aduce, de asemenea, valoroase 

contribuţii în problemele de sistematică şi de ontogenie a flagelatelor Hypermastiginae, în 

sistematica, dezvoltarea postembrionară, răspândirea, biologia şi ecologia unor specii de insecte 

din ordinele Trichoptera, Isoptera si Hymenoptera. 
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      Întrega sa activitate ştiinţifică se remarcă prin  claritatea şi originalitatea interpretării. 

Rezultatele activităţii sale se concretizează în peste 70 de lucrări ştiinţifice originale. 
    Participă personal cu comunicări la diverse sesiuni ştiinţifice, consfătuiri, colocvii şi 

simpozioane care au loc  în ţară şi în străinătate: prima sesiune naţională de ecologie animală 

(Bucureşti, 1960), a zecea sesiune jubiliară pentru studiul Dunării (Sofia, 1966), colocviul 

naţional de speologie (Cluj, 1975), al cincilea simpozion internaţional pentru entomofauna 

Europei Centrale (Budapesta, 1973). 

 

     În paralel cu activitatea ştiinţifică, desfăşoară o intensă muncă didactică, predând în 

perioada anilor 1951 -1972 diverse cursuri: zoologie generală (capitole alese de biologie) 

zoologia nevertebratelor, tehnica preparării şi conservării materialului biologic, creşterea 

animalelor, entomologie generală, entomologie aplicată, zoogeografie, capitole de entomologie 

şi creşterea insectelor utile, ecologia animalelor, ecologie generală şi ocrotirea naturii. 

 

         În lunga carieră didactică de aproape 40 de ani, prof. Murgoci desfăşoară o activitate 

rodnică şi responsabilă pentru asigurarea pregătirii temeinice a studenţilor, pe care îi îndrumă cu 

mult tact, răbdare şi înţelegere. Este apropiată de studenţi, colegi şi de tot personalul facultăţii, 

bucurându-se sincer de toate succesele lor, îmbărbătându-i cu aleasă iubire părintească în caz de 

necaz şi suferinţă. Ştie să îmbine în mod fericit exigenţa şi respectul faţă de adevărul ştiinţific 

cu stima şi iubirea de oameni. 

 

       A fost conducătorul ştiinţific al numeroşi candidaţi pentru obţinerea titlului de doctor în 

ecologie. Contribuie de asemenea prin articole, broşuri şi filme la popularizarea ştiinţei. 

 

           Prin activitatea sa valoroasă în domeniul zoologiei şi ecologiei, prof. Murgoci aduce în 

ţara noastră contribuţii de seamă la dezvoltarea acestor ştiinţe. 

 

       Se stinge din viaţă în ziua de 27 august 1986. Toţi cei ce au cunoscut-o îi  poartă o amintire 

plină de stimă şi respect. 
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