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ACAD. CRISTIAN IOAN 
D. HERA, 

PERSONALITATE 
MARCANTĂ A ŞTIINŢEI 

CONTEMPORANE

Acad. Maria DUCA
UnAŞM

Comunitatea ştiinţifi că din Republica Moldova 
este deosebit de onorată să-şi exprime admiraţia şi 
preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei 
contemporane, domnul academician, prof. univ. dr. 
docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Aca-
demiei Române, acordându-i titlul de MEMBRU 
DE ONOARE al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. 

Conferirea acestui titlu reprezintă o recunoaşte-
re a valorii profesionale, academice şi prestigiului 
ştiinţifi c al domnului prof. univ. dr. docent Cristian 
Ioan D. Hera, după o carieră dedicată cercetării şi 
studiilor avansate în domeniul ştiinţelor agricole, 
precum şi aplicării cunoştinţelor sale în sprijinul în-
tregii societăţi. 

Totodată, titlul de Membru de Onoare al AŞM 
relevă înalta gratitudine a savanţilor din domeniul 
ştiinţelor agricole, care pe parcursul mai multor 
decenii au benefi ciat atât de colaborări fructuoase, 
materializate în publicaţii ştiinţifi ce şi recomandări 
practice, cât şi de oportunitatea unui schimb conti-
nuu de opinii, idei  şi dezbateri în cadrul numeroase-
lor simpozioane şi sesiuni, organizate în Republica 
Moldova dar şi în România.

Evenimentul de astăzi, prin care numele acade-
micianului Hera se înscrie în rândul celor mai valo-
roase personalităţi ale ştiinţelor agricole autohtone, 
cum sunt academicienii Andrei Ursu, Simion Toma, 
Vasile Micu, Gheorghe Şişcanu, Gheorghe Cimpoeş, 
Andrei Palii, Nicolae Balaur, Serafi m Andrieş, Mihail 
Vronschih şi mulţi alţii, are o conotaţie importantă  
pentru UnAŞM, care prin decizia Senatului a ieşit cu 
iniţiativa de a înainta candidatura dlui academician 
Cristian Ioan Hera la acest titlu binemeritat.

Dar şi pentru mine personal, întrucât am urmărit 
activitatea academicianului Hera încă din anii 1980, 
în cadrul unei ediţii de excelenţă – Revista Anale-
le Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plan-
te Tehnice Fundulea, populară şi mereu solicitată 
în Biblioteca Centrală a IUF din Sankt Petersburg 
pentru materialele publicate, în special cele cu te-

matica de ameliorare a fl orii-soarelui la heterozis, 
România, prin marele savant genetician şi ameliora-
tor academicianul Alex Viorel Vrânceanu deţinând 
întâietatea în lume. 

De altfel, academicianul Alex Viorel Vrânceanu 
este şi un bun prieten al omagiatului de astăzi, împre-
ună mi-au fost referenţi şi mi-au apreciat realizările 
ştiinţifi ce la diferite etape de activitate. 

Astfel, din marele respect pe care îl manifest 
faţă de academicianul Cristian Ioan Hera, în numele 
întregii comunităţi ştiinţifi ce mi-am asumat respon-
sabilitatea şi Vă rog să îmi permiteţi să prezint câte-
va din reperele biografi ei Domniei sale.

Domnul academician Cristian Ioan D. Hera este 
născut la 18 decembrie 1933, la Ploieşti, în familia lui 
Dumitru şi Maria Hera, ambii învăţători în comuna 
Brazi-Băteşti, judeţul Prahova, de la care a şi moşte-
nit, probabil, dragostea pentru carte. 

Învaţă la şcoala primară din comuna Brazi-Bă-
teşti, după care urmează studiile la Liceul „Petru si 
Pavel” din Ploieşti şi Liceul „Sfântul Gheorghe” din 
Bucureşti. În 1952 se înscrie la Facultatea de Agricul-
tură, Secţia pedologie şi agrochimie, de la Institutul 
Agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucureşti (IANB), 
iar începând cu anul II îşi continuă studiile la Acade-
mia de Ştiinţe Agricole „K.A. Timireazev” din Mos-
cova, Facultatea de Agrochimie şi Pedologie.

După absolvirea Academiei „K.A. Timireazev” 
din Moscova, promoţia 1957, obţinând titlul de ingi-
ner agronom în specialitatea agrochimie şi recoman-
darea de a lucra în cercetare, şi-a început activitatea 
profesională în calitate de cercetător stagiar, devenind 
mai apoi cercetător ştiinţifi c la Institutul de Cercetări 
Agronomice al României (ICAR). Din 1962, a acti-
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vat timp de aproape 30 de ani (până în 1991) la In-
stitutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice 
(ICCPT) – Fundulea, urcând treptele de la cercetător 
principal la şef de laborator şi mai apoi la şef de sec-
ţie. În perioada 1964-1982 a fost cercetător ştiinţifi c 
coordonator în Programul de cercetare organizat în 
România de Agenţia Internaţională de Energie Ato-
mică Viena, pentru utilizarea izotopilor stabili şi radi-
oactivi în optimizarea folosirii îngrăşămintelor. 

În anul 1969 a obţinut titlul de Doctor în agro-
nomie, la Institutul Agronomic „Nicolae Bălces-
cu” din Bucureşti, cu teza Infl uenţa diferitelor 
sortimente de îngrăşăminte cu azot asupra trans-
formărilor chimice din sol şi plantă şi asupra pro-
ducţiilor realizate la principalele culturi de câmp, 
elaborată sub îndrumarea academicianului David 
Davidescu. 

La numai patru ani după aceasta, în 1973, i se 
conferă titlul de Doctor docent în ştiinţe pentru Re-
zultate originale obţinute în cercetările efectuate în 
perioada 1967-1973 privind studiul fertilităţii solului 
şi aplicării diferenţiate a îngrăşămintelor chimice.

În anul 1982, devine Membru cooptat, iar în 
1990 Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agri-
cole şi Silvice (ASAS). 

În semn de recunoaştere a valorii activităţii de 
cercetare desfăşurate, domnul prof. univ. dr. docent  
Cristian Ioan D. Hera este ales Membru corespon-
dent (1995) şi ulterior, Membru titular al Acade-
miei Române (2004).

Domniei sale i s-au acordat şi numeroase titluri 
ştiinţifi ce de onoare: 

Profesor de Onoare al Academiei de Ştiinţe 
Agricole din China, Institutul de Aplicaţii a Energi-
ei Nucleare în Agricultură (1995); 

Membru de Onoare al Accademia dei Georgo-
fi li, Italia (2003); 

Membru de Onoare al Academiei Ruse de Şti-
inţe Agricole (2004); 

Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe 
Agricole „K.A. Timireazev” din Moscova (2004); 

Este Doctor Honoris Causa al mai multor uni-
versităţi din România:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară (USAMV), Cluj-Napoca (1999); Uni-
versitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veteri-
nară (USAMV), Bucureşti (2002); Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (2004); Universi-
tatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
(USAMV), Iaşi (2004); Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, Suceava (2007); Universitatea „Ovidius”, 
Constanţa (2008); Universitatea de Ştiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară (USAMV), Banat, 

Timişoara (2009); Universitatea „Transilvania”, 
Braşov. 

Academicianul Cristian Ioan D. Hera are un rol 
deosebit în domeniul academic, defi nit atât prin ac-
tivitatea didactică desfăşurată de-a lungul timpului 
la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Ve-
terinară (USAMV), Bucureşti; Institutul Agronomic 
„Nicolae Bălcescu” Bucureşti (IANB) şi Universi-
tatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, cât şi prin activi-
tatea de îndrumare ştiinţifi că în calitate de conducă-
tor de doctorat în specialitatea agrochimie. Dovadă 
a ataşamentului pentru activitatea universitară este 
şi faptul că Domnia sa îşi continuă şi în prezent ac-
tivitatea în calitate de conducător de doctorat, pro-
fesor universitar consultant şi Membru de onoare al 
Senatului universitar.

Calităţile Domniei sale de manager iscusit i-au 
permis să conducă zeci de ani Institutul de Cercetări 
pentru Cereale şi Plante Tehnice (ICCPT) – Fundu-
lea, la început în funcţia de Director ştiinţifi c (1970-
1981), iar ulterior ca Director general al ICCPT-
Fundulea (1982-1991). 

Acad. Cristian Ioan D. Hera mulţi ani a fost 
membru în Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice (ASAS), preşedinte al Secţiei de Cultură a 
Plantelor, apoi şi preşedinte al ASAS, ales prin vot 
secret în două mandate (2001-2005 şi 2005-2009). 

Nu poate fi  trecută cu vederea activitatea fruc-
tuoasă a Domniei sale în organismele internaţionale 
în calitatea de:

Secretar ştiinţifi c (1961-1964) şi preşedinte - 
(1974-1982) al Comisiei a IV-a „Fertilitatea solului 
şi nutriţia plantelor” în Societatea Internaţională de 
Ştiinţa Solului;

Cercetător ştiinţifi c (1964-1982), expert în - 
utilizarea tehnicilor nucleare în domeniul fertilităţii 
solului, nutriţiei plantelor şi aplicării îngrăşămin-
telor (1968-1991) şi director, Secţia de fertilitatea 
solului, nutriţia plantelor, irigaţii şi producţie ve-
getală, Departamentul de cercetare (1991-1997), 
Agenţia Internaţională de Energie Atomică de la 
Viena, Austria;

Membru în Comitetul executiv (1986-1996) - 
şi preşedinte al Centrului Ştiinţifi c Internaţional 
pentru Îngrăşăminte (1996-2010).

Este de invidiat longevitatea ştiinţifi că, acade-
mică şi managerială a acad. Cristian Ioan D. Hera, 
care deţine şi în prezent mai multe funcţii de răs-
pundere:

Vicepreşedinte al Academiei Române (ales - 
prin vot secret în 2010);

Preşedinte de onoare al Academiei de Ştiinţe - 
Agricole şi Silvice (ASAS) (din 2009);

Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe agricole şi sil-- 
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vice din Academia Română (ales prin vot secret în 
2008);

Membru în Prezidiul Academiei Române (din - 
2008);

Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Solu-- 
lui, Academia Română (din 1999);

Vicepreşedinte al Colegiului Consultativ - 
pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (din 2004-
2011); 

Preşedinte al Consiliului Naţional de Etică - 
Universitară (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) 
(2007-2010);

Membru în Comitetul de Conducere (2002-- 
2005), vicepreşedinte (2005-2006) şi preşedinte 
(2006-2008) al Uniunii Europene a Academiilor de 
Ştiinţe Agricole;

Preşedinte de Onoare al Centrului Ştiinţifi c - 
Internaţional pentru Îngrăşăminte (din 2010).

Totodată, este membru în mai multe asociaţii 
profesionale de prestigiu, dintre care vom menţiona:

Societatea Internaţională de Ştiinţa Solului;- 
Centrul Ştiinţifi c Internaţional pentru Îngră-- 

şăminte (CIEC);
Societatea Europeană – Tehnici Nucleare în - 

Agricultură (ESNA);
Societatea Europeană pentru Agricultură, Pa-- 

ris (membru-fondator, 1990).
Problematica ştiinţei solului, a nutriţiei plan-

telor şi folosirii raţionale a îngrăşămintelor a repre-
zentat preocuparea ştiinţifi că favorită a academicia-
nului Cristian Ioan D. HERA. Activitatea de cerce-
tare a Domniei sale s-a materializat în contribuţii 
ştiinţifi ce originale, dintre care pot fi  menţionate:

Elaborarea bazelor teoretice ale unor metode - 
practice de stabilire a necesarului de îngrăşăminte;

Introducerea în cercetare a metodelor moder-- 
ne de prelucrare a datelor privind infl uenţa îngrăşă-
mintelor asupra unor indici agrochimici ai solului;

Elaborarea recomandărilor tehnologice de - 
utilizare a îngrăşămintelor lichide cu azot în cultura 
plantelor;

Studierea transformărilor chimice care au loc - 
în sistemul sol-plantă;

Introducerea şi utilizarea tehnicilor nucleare - 
în cercetările din agricultură, inclusiv îngrăşăminte 
marcate cu izotopi stabili şi radioactivi.

Rezultatele acestor cercetări au fost concretizate 
în 27 de cărţi, tratate şi monografi i, 235 de lucrări 
ştiinţifi ce tipărite în publicaţii de specialitate, peste 
60 de comunicări ştiinţifi ce la reuniuni internaţiona-
le, mai multe brevete şi inovaţii, peste 60 de articole 
de popularizare a progresului tehnic. 

Din categoria apariţiilor editoriale de referin-
ţă remarcăm Tehnici nucleare în agricultură (1984), 
Agricultura durabilă-performantă (1999), Metode 
de cercetare în cultura plantelor (2000), Proble-
me actuale ale agriculturii în contextul integ rării 
europene şi al globalizării (2003), Producţia de 
îngrăşăminte cu fosfor şi intensivizarea fertilizării 
fosfatice (2010), Agricultura României – prezent şi 
viitor (2012). 

În tot acest răstimp, domnul academician, prof.
univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera a avut un rol 
deosebit în activitatea redacţională, atât în Ro-
mânia cât şi la nivel internaţional. Timp de aproa-
pe două decenii a fost redactor-şef adjunct (1973-
1981), apoi redactor-şef (1982-1991) al revistei 
Analele Institutului de Cercetări pentru Cereale şi 
Plante Tehnice (ICCPT) – Fundulea. Este fonda-
torul şi fost redactor principal al revistei Probleme 
teoretice şi aplicate de agrofi totehnie (1978-1992). 
În perioada 1991-1997 a fost redactor-şef al revistei 
Soil Newsletter, Viena, Austria. Este autor la Dicţi-
onarul de Ştiinţa Solului (1964), apărut în limbile 
engleză, franceză, germană şi rusă. 

În prezent, Domnia sa este membru în Comi-
tetul de redacţie al revistei Romanian Agriculture 
(din 2007) şi al revistei Journal of Crop Production, 
New York, SUA (din 1997). 

Activitatea sa profesională a fost recunoscută şi 
înalt apreciată şi prin conferirea mai multor distinc-
ţii:

Ordinul - Meritul ştiinţifi c, cls. I (1987)
Membru de Onoare-  în Societatea Turcă de 

Ştiinţa Solului (1992)
Ordinul Naţional - Pentru Merit în grad de Ofi -

ţer (2000) şi în grad de Comandor (2003)
Medalia de Aur cu COLAN- , Universitatea 

Ştefan cel Mare, Suceava (2008). 
Pentru prodigioasa carieră ale cărei repere 

le-am descris foarte succint astăzi, pentru contribu-
ţia adusă la dezvoltarea agriculturii şi ştiinţei solu-
lui, ca semn al recunoaşterii valorii profesionale, 
academice şi prestigiului ştiinţifi c, 

Academia de Ştiinţe a Moldova acordă titlul de 
Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei domnului academician, prof.univ.dr.docent 
Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei 
Române.

Laudatio
în onoarea acad. Cristian Ioan D. Hera,

 cu prilejul acordării titlului de
Membru de Onoare al AŞM.

Chişinău, 12 iunie 2013
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