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ABSTRACT: With a great number of books and over 150 publica‑
tions, a myriad of academic achievements including an award 
from the Romanian Academy certifying the quality of his work, 
professor Petre Neacșu can easily be regarded as a prominent 
figure of the Romanian biology. 
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Profesorul Petre Neacșu s‑a născut în 
Comuna Costești‑Vale, județul Dâmbovița, 
la 4 decembrie 1926.

După absolvirea școlii primare și lice‑
ale, el este admis la Facultatea de Biologie a 
Universității din București. În urma finali‑
zării studiilor superioare este numit asistent 
la disciplina de ecologie a Facultății de 
Biologie, condusă de profesorul universitar 
doctor Adriana Murgoci.

În anul 1968 obține titlul de doctor în 
ecologie în urmă susținerii lucrării intitulate 
„Cercetări asupra bioecologiei itonididelor 
galicole din Republica Socialistă România”, 
conducătorul său științific fiind profesorul 
universitar droctor Adriana Murgoci.

În timpul celor 45 de ani de activitate neîntreruptă a ocupat prin con‑
curs funcțiile de lector, conferențiar și profesor universitar.

În perioada 1974–1977 a predat ecologia în Algeria, unde a fost însoțit 
de soția sa Alexandra Neașcu – cercetător în domeniul ecologiei umane – și 
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fiica sa, Elena Neacșu, renumit cardiolog la Paris, iar pe parcursul anilor 
1992–1998 a predat ecologia la Facultatea de Științele Naturii din Craiova.

Profesorul Petre Neacșu s‑a făcut remarcat prin bogata sa activitate ca 
membru al „Societății de Științe Biologice din România”, în cadrul căreia 
a susținut conferințe la diverse filiale de pe teritoriul țării și a publicat 
numeroase articole științifice în revista „Natura”.

Activitatea didactică
Cu pasiune și dedicație, din postura sa de profesor universitar, Petre 

Neacșu a condus lucrările practice a numeroase generații de studenți, a 
participat permanent la activitatea de perfecționare a cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar prin coordonarea unor lucrări de gradul 
I, prin susținerea unor prelegeri și participarea la unele consfătuiri ale pro‑
fesorilor de biologie sau tabere unde se dezbăteau teme de actualitate din 
domeniul științelor biologice.

A publicat pentru studenți zece lucrări de ecologie, din care cităm: 
„Ecologie generală (note de curs)” – 1974; „Ecologia și protecția mediului” 
– 1986; „Lucrări practice de ecologie” – 1987; „Îndreptar entomologic pen‑
tru practica studenților (colaboratori M. Lăcătușu, C. Tudor, I. Teodorescu, 
M. Cantoreanu)” – 1985.

Activitatea știinţifică
Profesorul dr. Petre Neacșu a publicat singur și în colaborare peste 150 

de lucrări științifice originale, comunicate în sesiuni științifice naționale și 
internaționale sau publicate în reviste de circulație internațională.

Menționăm că a colaborat la unele lucrări monografice precum: 
„Dicționar de ecologie” (1982) – Editura Științifică și Enciclopedică – pre‑
miată de Academia Română; „Ecosisteme din România” (1980) – Editura 
Ceres; „Istoria biologiei în date” (1996) – Editura ALL; „Teorii, legi, ipoteze 
în biologie (colaborator Gh. Mohan)” (1992) – Editura Scaiu.

O lucrare monografică apreciată în țară și străinătate este „Gale din 
România” (2006) – Editura Victor B Victor (Fig.1). Aceasta prezintă tipu‑
rile de gale din flora Românei, fiind un determinator ilustrat, color, ce se 
poate folosi în vederea inițierii în cunoașterea galelor.

Meticulozitatea care caracterizează stilul de cercetare al autorului 
și modul de prezentare al fiecărui tip de gală – caracterul morfo‑anato‑
mic, ecologia, răspândirea și imaginea color extrem de detaliată – conferă 
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acestui atlas o valoare științifică ridicată, putând fi considerat cu ușurință 
drept o încercare încununată cu succes în a îmbogăți literatura didactică 
și științifică a biologiei din țara noastră. 

Studenții din generațiile trecute, colaboratorii, colegii și profesorii, 
precum și oamenii de știință din țară, aduc un pios omagiu domnului pro‑
fesor, încercând să‑i urmeze exemplul.


