Necrolog dr. Dan Munteanu
Cu multă tristeţe şi profund regret, Secţia de Ştiinţe Biologice anunţă trecerea
în nefiinţă în data de 25 februarie 2017 a domnului dr. Dan Munteanu, membru
corespondent al Academiei Române, preşedintele Comisiei pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii.
Domnul dr. Dan Munteanu s-a născut la Cluj, pe 2 iunie 1937. După
absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Naturale, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, a
obţinut în anul 1969 titlul de doctor în biologie la Universitatea din Bucureşti cu
teza intitulată Avifauna bazinului montan al Bistriţei moldoveneşti.
Personalitate complexă, dr. Dan Munteanu este cunoscut atât în cercurile
ştiinţifice din ţară, cât şi în cele de peste hotare drept unul dintre cei mai competenţi
şi mai activi ornitologi din România, cu solide cunoştinţe de biologie clasică. A fost
preşedintele Societăţii Ornitologice Române, membru în Executive Board al
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau cu sediul în Slimbridge
(Marea Britanie) şi reprezentant al International Council for Bird Preservation cu
sediul în Cambridge ( Marea Britanie), calitate în care a fost solicitat să participe la
realizarea unor programe europene.
Studiile sale avifaunistice s-au concretizat într-o cuprinzătoare listă de lucrări
atât prin numărul, cât mai ales prin valoarea lor, cele mai importante fiind
menţionate mai jos:
- Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România, lucrare
solicitată de comitetul internaţional responsabil cu redactarea atlasului
european;
- Capitolul Păsări, în Cartea Roşie a vertebratelor din România,
Editura Academiei Române, 2005;
- Arii de importanţă avifaunistică din România – Documentaţii,
Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2004;
- Păsări rare, vulnerabile si periclitate in România, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2009;
- Fauna României. Aves, Volumul XV, Fascicula 2. Editura
Academiei Române. 2015.

Dr. Dan Munteanu a fost un excelent cunoscător al problemelor de mediu din
ţara noastră. Începând cu anul 2000 a condus, în calitate de preşedinte, Comisia
pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) şi a soluţionat cu înaltă competenţă
toate problemele legate de organizarea şi funcţionarea acesteia. În aceeaşi calitate a
coordonat activitatea Consiliilor Ştiinţifice ale parcurilor naturale şi naţionale, a
contribuit substanţial la fundamentarea de noi arii protejate şi a propus soluţii
viabile pentru conservarea biodiversităţii şi protecţia patrimoniului natural.
Activitatea complexă din cadrul CMN s-a concretizat în:
- contribuţii la elaborarea unor reglementări şi acte legislative;
- constituirea Reţelei ecologice Natura 2000 (în ţările membre ale Uniunii
Europene) şi avizarea documentaţiei referitoare la: a) ariile Speciale de Protecţie
Avifaunistică (SPA); b) ariile de Importanţă Comunitară (SCI);
- documentaţii de înfiinţare de noi arii protejate, prin parcuri naţionale,
parcuri naturale şi rezervaţii naturale;
- avizări pentru:
- lucrări de interes naţional cu impact potenţial asupra mediului;
- valorificarea unor resurse naturale (plante şi animale);
- lucrări de restaurare ecologică şi împăduriri;
- lucrări sau construcţii în arii protejate;
- puncte de vedere cu privire la regulamentele şi planurile de management ale
ariilor naturale protejate.
CMN şi-a desfăşurat în permanenţă activitatea în colaborare cu Ministerul
Mediului şi Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA.
Dispariţia domnului dr. Dan Munteanu, după o nemiloasă şi grea suferinţă,
este o mare pierdere pentru Biologia românească în domeniile atât de importante pe
care le-a ilustrat prin activitatea sa neobosită.
Ne-a părăsit un om generos şi modest care şi-a dedicat viaţa ocrotirii naturii.
Noi, membrii Secţiei de Ştiinţe Biologice, exprimăm sincere condoleanţe şi suntem
alături de familia bunului nostru coleg, Doctorul Dan Munteanu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

