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ABSTRACT: A short review of the life and scientific contributions
of the distinguished Dr. Alexandrina Negrea. She stareted her car‑
rier in the „Grigore Antipa” National Museum of Natural History
(1953 – 1954) as a guide for visitors and entomologist. Between
1955 – 1957 she transfered as a researcher to the Marine Biological
Station of Constanţa and the Hyrobiological Research Station
in Brăila, where her husband (Dr. Ştefan Negrea) became found‑
er director. Starting with 1957 Dr. Aexandrina Negrea worked as
a researcher, specialized in Gastropods to the „Emil Racoviţă”
Spelaeological Institute from Bucharest. As a Senior research‑
er II she worked up to 1st June 1997. In 1971 she passed her PhD
with a topic about „Dynamics of Gastropod populations from Crapi‑
na-Jijila Complex ( flooding zone of Danube river)”. As a specialist
in Molluscs she described nine new species a new genus of Gas‑
tropods. Also she advised interested young people how to work
in this group of beings, co-operated with foreign specialists and
activated in several professional associations.
KEYWORDS: life and works, Malacology, Ecology, Taxonomy,
Zoogeography, History of sciences.
Introducere: În anii studenţiei (1950 – 1954), viaţa şi activitatea ştiinţifică a
soţilor Alexandrina (Didina) şi Ştefan Negrea a fost legată de Muzeul Naţi‑
onal de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, unde, ca studenţi ai Facultăţii
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de Biologie, veneau adesea, întotdeauna împreună, să studieze exponate‑
le din vitrine pentru examene, iar în anii 1952 – 1954, ca să conducă grupe
de vizitatori în calitate de ghizi, câştigându‑şi astfel primii bani ca biologi.

Foto nr. 1 – Dr. Alexandrina (Didina) Negrea la 50 de ani – 13 decembrie 1980
( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Mai mult, după absolvirea facultăţii şi luarea licenţei din prima sesiune
(1953), Didina a fost angajată ca preparator la muzeul care îi era deja fami‑
liar, la Secţia de Entomologie, condusă de dr. Victoria Raicu, ultima soţie
a reputatului professor de anatomie comparată Dimitrie Voinov – fostul
coleg de liceu, la Iaşi, cu Grigore Antipa. Mai mult, aici a primit custodia
celebrei colecţii de fluturi (peste 125.000 de exemplare), a entomologului
Aristide Caradja (1861– 1955), din Grumăzeşti-Neamţ, abia adusă la muzeu
şi aflată în curs de inventariere. Prin urmare, pot avea motive să aduc, din
partea instituţiei în care şi‑a început cariera strălucită, acest prinos postum
fostei mele colege de breaslă care nu înţelegea, în modestia ei înnăscută,
de ce eu, fiind mai tânăr (cu un deceniu!), nu puteam să‑i spun simplu pe
nume: Didina… cum pot acum post mortem!...
Drumul Alexandrei Negrea în biologie nu a fost uşor, dar nu s‑a plans
niciodată. Muncea enorm, singură sau cot la cot cu soţul ei, în acelaşi labo‑
rator, de dimineaţă până seara, ba şi acasă, avea grijă de gospodărie, ieşea
în calea celor care le călca pragul cu un zâmbet larg şi, neapărat, cu o vor‑
bă de duh la care adăuga şi un „pupic” pe obraz.
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Dar să deschidem cartea lui Ştefan Negrea, intitulată „Prin peşterile
lumii” (1979), cu o prefaţă de Acad. Constantin Motaş, unde autorul ara‑
tă cum au ajuns să studieze împreună viaţa din mediile acvatice şi terestre
subterane. Aflăm că mentorul studenţilor din cercul de hidrobiologie al
Facultăţii de Biologie, conf. Traian Orghidan, împreună cu prof. Margare‑
ta Dumitrescu, mentorul studenţilor din cercul de vertrebrate, deveniseră
biospeologi, cu dorinţa aprigă de a reface, la nivel naţional, Institutul de
Speologie creat de Emil Racoviţă în 1920, în cadrul Universităţii clujene.
Iată fragmentul din cartea colegului Ştefan Negrea:
„După ce am fost numit preşedinte al Cercului studenţesc de hidrobiologie
(…) se părea că soarta îmi era decisă, voi deveni hidrobiolog. Şi totuşi… Veni o
zi când îmi ieşi în cale prima peşteră. Ca prima dragoste. Pe neaşteptate şi fără
putinţă de scăpare. Am intrat în ea hidrobiolog şi am ieşit… speolog. Pe toată
viaţa. Şi nu numai eu. Dintre cei 13 hidrobiologi ai cercului care am intrat mier‑
curi 24 iunie 1953 în Peştera de la Valea Crişului, mai mult de jumătate aveau
să devină cercetători ai Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”. Printre ei şi
Didina Budăi, o studentă pietreancă, cu ochii plini de candoare şi energie, care
devenindu‑mi soţie şi colaboratoare încă din întâiul an de facultate, îi schimba‑
sem numele în Negrea…”
Aşadar, doi biologi uniţi prin dragoste reciprocă şi de aceeaşi disci‑
plină biologică, la drum lung prin lumea în continuă schimbare, până ce
moartea avea să‑i despartă acum, după 60 de ani de căsătorie, la vârsta de
80 de ani împliniţi în 2010!...
Studii. A avut o temeinică educaţie în şcolile primară, elementa‑
ră şi liceală în oraşul natal, Piatra Neamţ (patru ani de şcoală primară
(1937 – 1941) şi opt la „Liceul teoretic de fete” (1941 – 1949) – actualul Cole‑
giu „Calistrat Hogaş”). După luarea bacalaureatului şi a concursului de
admitere la Facultatea de biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, ambele în acelaşi an în care a terminat liceul (1949) a avut şansa
să audieze prelegerile unor profesori universitari reputaţi prin lucrări‑
le publicate în reviste din ţară şi de peste hotare, dintre care menţionez
pe cel al eruditului entomolog Mihai Constantineanu, al profesorului
Zicman Feider cu şcoala lui de specialişti în acarieni, a celebrei antro‑
poloage prof. Olga Necrasov, a şcolii prof. Petru Jitaru cu specialişti ţn
fiziologie animală, a prof. Sergiu Cărăuşu, directorul Staţiunii de Zoo‑
logie Marină de la Agigea, înfiinţată de prof. Ion Borcea, cumnatul lui
Grigore Antipa etc.

438 | Dumitru MURARIU

Foto nr. 2 – Alexandrina (Didina) Budăi, clasa I primară, premiul al II‑lea;
29 iunie 1938 ( fototeca dr. Ştefan Negrea)

În anul următor (1950) s‑a transferat la Facultatea de Biologie a Univer‑
sităţii din Bucureşti, unde avea o soră farmacistă şi un frate, funcţionar la
CFR, dar îl avea mai ales, pe studentul biolog Ştefan Negrea, care îi deve‑
nise soţ la 13 august 1950. Aici a beneficiat de cursurile unei alte pleiade
de profesori cu o temeinică pregătire şi doctorate în Franţa, Germania şi
alte ţări din Europa.

Foto nr. 3 – Alexandrina Negrea şi Ştefan Negrea în peştera Vraşca
(Cheile Caraşului – Banat), colectând faună parietală ( fototeca dr. Ştefan Negrea)
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Dintre ei, mai apropiaţi de tinerii cu înclinaţie spre cercetare au fost: prof.
Radu Codreanu (care venea de la Cluj unde a ţinut cursul de Biologie
generală după pensionarea prof. Emil Racoviţă, creatorul biospeologi‑
ei şi a primului Institut de Speologie din lume), prof. Alexandru Grossu
(1910 – 2004), discipol al prof. Andrei Popovici Bâznoşanu, cunoscut prin
colecţia de melci şi scoici, una dintre cele mai mari şi valoroase din lume
(mereu îmbogăţită prin colectări de teren şi schimburi cu specialişti), prin
aportul taxonomic la cunoaşterea speciilor de moluşte şi publicarea unor
determinatoare utile şi astăzi. El n‑a avut o şcoală propriu-zisă de disci‑
poli, dar a colaborat intens în special cu dr. Dochiţa Lupu, dr. Alexandrina
Negrea şi dr. Gabriela Andrei, publicând împreună lucrări de taxonomia,
zoogeografia şi ecologia gastropodelor din ţară şi de peste hotare.

Foto nr. 4 – Speologi din Europa, în faţa Institutului de Speologie, Cluj‑Napoca,
6 oct. 1971 (de la stânga la dreapta: I. Tabacaru, D. Dancău, D. Danielopol, V. Decu,
Şt. Negrea, L. Botoşăneanu, Vladimir Panoş, Girardo Acevedo, C. Pleşa, Paul Henri,
I. Vehmann, Dra. Niculescu-Mizil (interpretă), C. Juberthie, Fr. Lescher-Moutoué,
M. Pintea-Alb, Gh. Racoviţă, L. Juberthie, Giusepe Osella, T. Orghidan, Alexandrina
Negrea, Th. Rusu, Cl. Delamare Deboutteville, M. Şerban, R. Codreanu, D. Coman)
( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Dintre tinerii conferenţiari de atunci, un rol esenţial în cariera Alexandri‑
nei Negrea l‑au avut Traian Orghidan şi, mai ales, viitorul prof. şi acad.
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Nicolae Botnariuc (15 martie 1915 – 1 martie 2011) care, împreună cu dr.
Ştefan Negrea (pe atunci directorul fondator al Staţiunii Hidrobiologi‑
ce din Brăila, a Universităţii din Bucureşti) a format o echipă cu care a
demarat, în 1956, studiul complexului de lacuri Crapina-Jijila din zona
inundabilă a Dunării, cu scopul de a vedea evoluţia acestui complex după
aproape jumătate de secol de la publicarea celebrei lucrări a lui Grigore
Antipa (1910) despre rolul acestei zone umede în natură şi în economia
ţărilor riverane.
Mulţi din echipa de studiu amintită şi‑au pregătit tezele de doctorat
sub conducerea ştiinţifică a prof. N. Botnariuc având la bază materialele
colectate din acest complex de lacuri. Printre ei şi Alexandrina Negrea
care, în 1971 şi‑a susţinut teza de doctorat cu titlul „Dinamica populaţii‑
lor de gasteropode din complexul de bălţi Crapina-Jijila (zona inundabilă a
Dunării)”.
După absolvirea Facultăţii de Biologie din Bucureşti, în vara anului
1953, şi luarea „Examenului de Stat” (licenţa – n.n.), în aceeaşi vară, a par‑
curs mai multe stadii de specializare, în parte amintite deja, după cum
urmează: mai întâi ca preparator ştiinţific La Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti, în perioada 1953 – 1954, pe atunci
sub direcţia prof. Bernard Schnapp; în 1954 – 1955 a devenit cercetător şti‑
inţific la Comisia de Hidrologie a Academiei Române, iar în anii 1955 – 1957
a funcţionat ca preparator principal la Staţiunea Hidrobiologică din Brăila,
a Universităţii Bucureşti, unde partenerul său de viaţă – dr. Ştefan Negrea
– fusese numit director şi a rămas fondatorul acestei staţiuni. Începând cu
anul 1957, dr. Alexandrina Negrea a devenit, prin concurs, cercetător ştiin‑
ţific la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” din Bucureşti; în anul 1971
a obţinut titlul de doctor în biologie. În perioada 1989 – 1997 a fost avansa‑
tă, tot prin concurs, cercetător principal III şi II la acelaşi institut; ziua de
1 iunie 1997 a fost momentul retragerii la pensie, fără a părăsi laboratorul
în care lucrase 40 de ani.
Şi‑a continuat activităţile de cercetare ştiinţifică până aproape de sfâr‑
şitul vieţii, fie în calitate de colaborator onorific la programele de cercetare
şi colaborator extern la granturile Compartimentului de Biospeologie al
Institutului de Speologie, fie prin îndrumarea unor tineri specialişti, cum
a fost cazul prof. dr. Ioan Sârbu de la Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu sau a dr. Oana-Paula Popa din Secţia Biologie Moleculară a Muzeu‑
lui Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
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Foto nr. 5 – Alexandrina Negrea şi Ştefan Negrea la Piatra-Neamţ,
sărbătorind „Nunta de argint”, 13 august 1975 ( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Foto nr. 6 – Alexandrina Negrea şi Ştefan Negrea, cu nepoatele din Galaţi
(Lavinia şi Anca Mahu), 22 iunie 1991 ( fototeca dr. Ştefan Negrea)

De altfel, îndrumări de specialitate a acordat dr. Alexandrina Negrea încă
din 1957, fie prin îndrumarea studenţilor în alcătuiea tezelor de licenţă, fie
profesorilor de biologie care au candidat pentru gradele didactice. A îndru‑
mat, de asemenea, o serie de cercetători de la staţiunile biologice din ţară
şi doctoranzi, pentru elaborarea tezelor de doctorat. A fost prezentă şi a
ţinut cursuri la Şcoala Naţională de Biospeologie de la Cloşani-Comarnic,
pentru speologii amatori.
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Foto nr. 7 – Dr. Alexandrina Negrea încadrată de dr. Ştefan Negrea
şi de dr. Lazăr Botoşăneanu; Mănăstirea Zamfira, 26 septembrie 1995
( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Dr. Alexandrina Negrea a fost o recunoscută specialistă în gasteropodele
terestre şi acvatice, abordând aspecte de taxonomie şi sistematică, descri‑
ind, între altele şi fiind autoarea a nouă specii: Acme oltenica A. Negrea,
1963; Lacinaria dobrogensis F. Loosjes & A. Negrea, 1968; Troglovitrea
argintarui A. Negrea & A. Riedel, 1968; Argna angustistoma A. Grossu & A.
Negrea, 1968; Argna crassilabris A. Grossu & A. Negrea, 1968; Argna den‑
sicostata A. Grossu & A. Negrea, 1968; Agna nana A. Grossu & A. Negrea,
1968; Paladilhia dobrogica A. Grossu & A. Negrea, 1989. Mai mult, a descries
un nou gen de gasteropod: Troglovitrea A. Negrea & A. Riedel, 1968.
În afara valoroaselor sale contribuţii la taxonomia şi sistematica gas‑
teropodelor, în cele 94 lucrări pe care le‑a publicat a abordat tematici de
ecologie din domeniul limnologiei şi al biogeografiei, al biospeologiei şi
ocrotirea naturii – în principal cu documentaţii pentru declararea unor
arii protejate şi monumente ale naturii. A scris despre explorarea a pes‑
te 240 de peşteri şi a cartat 30 km de săli şi galerii – majoritatea explorate
în premieră – , din Munţii Banatului şi din zonele carstice adiacente (în
colaborare cu L. Botoşăneanu şi Şt. Negrea). A colectat, din peşterile cerce‑
tate şi a examinat mai multe sute de probe faunistice, aducând importante
contribuţii la cunoaşterea biodiversităţii din mediile terestre şi acvatice (în
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special parietal, planşeu şi guano) la nivel populaţional şi biocenotic. Ca
urmare, fauna subterană terestră şi acvatică din Munţii Banatului a deve‑
nit cea mai bine cunoscută din România. Un număr de 12 articole, unele
cu mai multe zeci de pagini au fost publicate în reviste de specialitate din
străinătate, iar 60 – în periodicele din ţară. A mai scris şase cărţi, două bro‑
şuri şi opt capitole de cărţi.

Foto nr. 8 – Dr. Alexandrina Negrea şi dr. Ştefan Negrea la Băile Herculane,
24 septembrie 1996 ( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Foto nr. 9 – Dr. Alexandrina Negrea încadrată de prof. F. Dov Por (Israel)
şi de dr. Ştefan Negrea, cu prilejul lansării cărţii autobiografice a lui Por
„O tinereţe în România”, 9 decembrie 2004. În plan secund – prof. N. Botnariuc
( fototeca dr. Ştefan Negrea)
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Materialele biologice studiate au fost din ţară şi din afară, colectate cu oca‑
zia unor expediţii ştiinţifice, cum a fost cazul celei din Israel, în perioada
8 mai – 10 iunie 1990, unde a lucrat în echipă cu dr. Ştefan Negrea, dr. Iosif
Căpuşe şi dr. Vasile Decu.
Începând cu anul 1955 a fost o prezenţă activă la sesiuni, simpozioane
şi congrese ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional. Între cele din urmă
se înscriu Conferinţa Internaţională pentru Studiul Limnologic al Dunării,
de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră (la Bucureşti, 1963) şi Sim‑
pozionul consacrat studiului polimorfismului la Cepea (Gasteropoda), care
s‑a ţinut la Paris, în anul 1971. În anul 2003 a participat cu comunicări şti‑
inţifice la Workshopul de la Băile Felix, pentru „Fauna Europaea Project” şi
la alte manifestări naţionale, cu invitaţi străini.

Foto nr. 10 – Didina Negrea (dreapta) şi Oana Popa, la Muzeul Naţional
de Istorie Naturală „Grigore Antipa” cu prilejul unei lansări de carte,
5 decembrie 2005 ( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Din anul 1968, dr. Alexandrina Negrea a fost membră a Societăţii de Ştiinţe
Biologice din România; din 1969 – membră şi custode onorific în Comi‑
sia Monumentelor Naturii din Academia Română, iar din 1996 – membră
a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, tot din
cadrul Academiei Române. Din anul 1993 a devenit membră a Societăţii
Române de Zoologie Sistematică şi din 2003 – membru fondator al Socie‑
tăţii Române de Limnologie.
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Între societăţile profesionale internaţionale, dr. Alexandrina Negrea
a fost, în anul 1962, membră a Unitas Malacologica Europeas – UME, iar
din 1965 – membră a Uniunii Internaţionale de Speologie – UIS. Din anul
1983 a fost membră a Société de Biospéologie de France.
Valoarea contribuţiilor sale ştiinţifice este confirmată şi de distincţi‑
ile care i s‑au acordat de‑a lungul anilor. Astfel, în 1979 a fost distinsă cu
premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române; în anul 2003 a fost nomi‑
nalizată de către „American Biographical Institute” – femeia anului – „for
the prestigious title Woman of the Year 2003”, iar pentru anii 2004 şi 2005 i‑a
fost inclusă biografia în „The Contemporary Who’s Who”, editat de Ameri‑
can Biographical Institute şi i‑a fost trecut numele pe frontispiciul cărţii,
în calitate de „Consulting editor”.
Putem spune că dr. Alexandrina Negrea, înzestrată cu o mare putere
de muncă, a avut o îndelungată şi rodnică activitate de cercetare ştiinţifică,
a reprezentat cu cinste România şi cercetarea românească la diferite con‑
grese şi simpozioane din ţară şi din afară, a fost un foarte bun exemplu şi
îndrumător pentru cercetătorii tineri din România, a fost o optimistă, cu
un suflet cald, care degaja în jurul său buna dispoziţie în echipele în care
a lucrat şi, nu în cele din urmă, a fost o iubitoare şi devotată soţie, celui
pe care l‑a lăsat singur după 60 de ani de convieţuire – dr. Ştefan Negrea.
Noi, toţi care am cunoscut‑o, am îndrăgit‑o şi am apreciat‑o, îi vom
simţi lipsa vorbelor încurajatoare sau a bunelor sfaturi pentru tinerii în
curs de specializare, îi vom simţi lipsa la sesiunile ştiinţifice, la care nu
obosea niciodată să asiste şi să‑şi exprime părerea de specialist, asupra
lucrărilor aduse în discuţie.
Cu siguranţă, nu o vom uita!

