
*Cuvânt rostit la sesiunea omagială „Academicianul Cristian Hera la 85 de ani”
(12 decembrie 2018, Aula Academiei Române)

Cristian Hera vine din lumea rurală prahoveană,
primele lecţii de agricultură şi respectul faţă de
pământul natal, faţă de solul românesc de care se va
ocupa o viaţă întreagă, le primeşte de la harnicii săi
bunici, ţărani în satul Brazi-Băteşti, dar şi de la
părinţii săi, Maria și Dumitru, învăţători în sat, pen-
tru că, în acele timpuri, învăţătorii (şi preoţii) satului
erau şi primii agricultori ai obştiei, făclii vii pentru
ţăranul român.

Format într-un mediu intelectual de excepţie al
liceelor pe care le-a urmat, „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” din Ploieşti şi „Sfântul Gheorghe” din Bucu-
reşti, în preajma unor personalităţi academice de
primă mărime de la Bucureşti şi Moscova, amintin-
du-i, credem suficient, numai pe profesorii Gheor-
ghe Ionescu-Şişeşti şi David Davidescu, dar şi în
universităţi şi centre de cercetare din lume: Leipzig
şi Halle (Germania), INRA Versailles (Franța),
Uppsala (Suedia), Urbana (SUA), Otawa (Canada),
Bamberra şi Adelaide (Australia), Roakura (Noua
Zeelandă), Saporo, Kyoto, Hokkaido (Japonia), Bei-
jing, Shangang (China) etc., tânărul Cristian Hera se
desăvârşeşte profesional în mod exemplar, deve-
nind, la acea dată, o mare speranţă a ştiinţei agrono-
mice româneşti.

La scurt timp după ce şi-a început activitatea de
cercetător, demonstrând aptitudini manageriale în
domeniul ştiinţei, a fost numit director științific
(1970–1981) şi, mai apoi, director general
(1982–1991), deci timp de 21 de ani, la cel mai
important institut de cercetare agronomică al Româ-
niei, ICCPT Fundulea. Principalele programe de
cercetare ştiinţifică din agricultura României (pro-
gramul porumbului, programul grâului, programul
florii soarelui şi soiei, programele de genetică şi

ameliorare a plantelor, programele de nutriţie
minerală şi fertilizare, programele de protecţia
plantelor etc.), precum și proiectele de colaborare
ştiinţifică cu marile institute de cercetare similare
din Europa, America, Asia, sunt concepute şi coor-
donate, timp de aproape un sfert de secol, de cer-
cetătorul Cristian Hera.

Mişcându-se cu uşurinţă în mai multe spaţii
ştiinţifice, culturale şi lingvistice, confirmă rapid
prin rezultatele de excepţie în cercetare, fiindu-i
depistate de timpuriu, încă din primii ani de activi-
tate,  şi calităţile de organizator, expert şi manager în
domeniile ştiinţifice în care s-a format. 

Academicianul Gheorghe Ionescu-Şişeşti, ca
vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte
al Secţiei de știinţe biologice și agricole, îl alege în
calitate de cola borator apropiat,  numindu-l pe tână-
rul cercetător Cristian Hera secretarul ştiinţific al
secţiei evocate. Dovedind aptitudini manageriale de
netăgăduit, se dezvoltă cu uşurinţă, deţinând  în
decursul timpului o mulţime de responsabilităţi şti-
inţifice ca secretar ştiinţific, expert sau preşedinte
de agenţii, centre ştiinţifice internaţionale, academii
europene sau mondiale:

– secretar ştiinţific al Comisiei a IV-a Fertilita-
tea solului şi nutriţia plantelor, Societatea Interna-
ţională de Ştiinţa Solului (SISS);

– cercetător ştiinţific responsabil în programele
internaționale de cercetare coordonate de Agenţia
Internaţională de Energie Atomică (AIEA) de la
Viena, Austria, privind utilizarea izotopilor stabili şi
radioactivi în folosirea raţională a îngrăşămintelor:
cultura grâului (1968–1972), cultura porumbului
(1964–1968) cultura leguminoaselor pentru boabe
(1972–1982); 
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– expert al AIEA în utilizarea tehnicilor nu cleare
pentru îndrumarea specialiştilor din diferite ţări ale
lumii în iniţierea şi efectuarea cercetărilor în dome-
niul fertilităţii solului, nutriţiei plantelor şi aplică-
rii îngrăşămintelor; 

– preşedinte al celei de-a XII-a Adunări gene-
rale a Conferinţei Europene pentru Îngrășăminte
Chimice, Bucureşti; 

– preşedinte al Conferinţei Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltarea Industriei
(UNIDO): „Producerea şi folosirea îngrăşăminte-
lor chimice şi substanţelor fitofarmaceutice”; 

– preşedinte al celei de-a IV-a Comisii de ferti-
litatea solului şi nutriţia plantelor din cadrul Socie-
tăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului, ales prin vot
secret la al X-lea Congres Mondial de Ştiinţa Solu-
lui (1974), Moscova; 

– preşe dinte al Comisiei de fertilitatea solului
şi nutriţia plantelor din cadrul Societăţii Internaţio-
nale de Ştiinţa Solului (SISS), reales la al XI-lea
Congres mondial (1978), Edmonton, Canada; 

– membru în Comitetul Executiv al Centrului
Internaţional Ştiinţific pentru Îngrăşăminte
(CIEC), ales pentru patru ani la al IX-lea Congres
Mondial pentru Îngrăşăminte, Budapesta, Ungaria
(apoi reales); 

– director (prin concurs), Secţia de fertilitatea
solului, nutriţia plantelor, irigaţii și producţie vege-
tală – Departamentul de cercetare al AIEA – Divi-
ziunea mixtă FAO/AIEA Viena, Austria; 

– membru în comisii de atestare a ti tlului de
profesor universitar (Kuala Lumpur, Malayesia;
Gent, Belgia; Braunschweig, Germania; Buda -
pesta, Ungaria); 

– preşedinte al Centrului Ştiinţific Internațional
pentru Îngrăşăminte (CIEC), ales la Adunarea
generală a CIEC (6 iunie), Viena, Austria; 

– preşedinte CIEC, confirmat în funcţie patru
ani, la al XI-lea Congres Mondial pentru Îngrăşă-
minte, Ghent, Belgia (1997); 

– preşedinte CIEC. Reales în funcţie pentru o
perioadă de încă patru ani la cel de-al XII-lea Con-
gres Mondial pentru Îngrăşăminte, Beijing, China
(2001); 

– membru în Comisia de evaluare IFA (Interna-
ţional Fertilizer Association) pentru decernarea
premiilor internaţionale pentru îngrăşăminte; 

– membru în Comitetul de conducere al Uniunii
Europene a Academiilor de Ştiinţe Agricole
(UEAA), ales la Paris, Franţa; 

– vicepreşedinte al Uniunii Europene a Acade-
miilor de Ştiinţe Agricole (UEAA), ales de Aduna-
rea generală a UEAA, Sankt Petersburg, Rusia; 

– preşedinte CIEC, reales în funcţie pentru o
perioadă de încă patru ani, la cel de-al XIV-lea
Congres Mondial pentru Îngrăşăminte, Chiang
Mai, Tailanda; 

– preşedinte al Uniunii Europene a Academiilor
de Ştiinţe Agricole (UEAA), ales de Adunarea
generală a UEAA, iunie 2006, Bucureşti, România. 

Devine un veritabil globe-trotter, străbătând
lumea de la est la vest, de la nord la sud, de la Mos-
cova la Edmonton, de la Viena la Kuala-Lumpur, de
la Uppsala la Camberra şi Adelaida, de la Kyoto şi
Beijing la Iraputo în Mexic, în Indonezia, Uruguay,
Chile, Costa Rica şi până în Coasta de Fildeş şi
unde şi mai unde, peste tot semănând şi fertilizând
cu întinsele sale cunoştinţe cursurile regionale şi
interregionale pentru perfecţionarea cercetătorilor
și universitarilor organizate de AIEA de la Viena. 

Activităţile ştiinţifice iniţiate, organizate,
analizate şi evaluate în cadrul programelor de
cercetare şi asistenţă tehnică finanţate de AIEA
Viena, în perioada 1991–1996, de către Cristian
Hera se desfăşoară în următoarele ţări: Thailanda,
Indonezia, Malaiezia, Egipt, Uruguay, Chile, Ecua-
dor, Venezuela, Pakistan,  Camerun, Turcia, Iorda-
nia, Arabia Saudită, Qatar, Oman, Emigratele
Arabe Unite, Costa Rica, Nicaragua, Portugalia,
China, Turcia, Siria, Myanmar, Irak, Egipt, Coasta
de Fildeş, Etiopia.

cursuri regionale şi interregionale organizate
și coordonate de cristian Hera pentru perfecţio-
narea cercetătorilor şi cadrelor universitare par-
ticipante la programele de cercetare ştiinţifică şi
asistenţă tehnică finanţate de AIEA Viena: San-
tiago, Chile (regional – pentru America Latină), Sei-
bersdorf, Austria (interregional),  Ankara, Turcia
(regional pentru Europa şi Orientul Mijlociu), Sei-
bersdorf, Austria (interregional), Bangkok, Thai -
landa (regional – pentru Asia şi zona Pacificului),
Seibersdorf, Austria (interregional), Addis Abeba,
Etiopia (regional – pentru Africa), Irapuato, Mexic
(regional – pentru America Latină).

Dovedind calități de manager, de excelent coor-
donator şi organizator al manifestărilor ştiinţifice
interne şi internaționale, i se încredinţează de dife -
rite structuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale
președinția sau, în primii ani de activitate, secreta-
riatul a peste 60 de consfătuiri, simpozioane, con -
ferinţe și congrese în România şi peste tot în lume. 49



manifestări științifice interne şi internaţionale
organizate şi coordonate: 

• consfătuiri naționale anuale de agrofitotehnie
în diferite zone în România; 

• consfătuiri şi simpozioane din cadrul AIEA,
inclusiv simpozionul de la Acapulco, Mexic din
1994; 

• al X-lea Simpozion internaţional cIEc,
Braunschweig, Germania; 

• al XI-lea congres mondial pentru îngrăşă-
minte, Ghent, Belgia; 

• al XI-lea Simpozion internaţional cIEc,
Pulawy, Polonia; 

• al XII-lea Simpozion internaţional cIEc,
Suceava, România; 

• al XII-lea congres mondial pentru îngrăşă-
minte, Beijing, China; 

• dezbaterea naţională „Folosirea rațională şi
conservarea  solurilor româneşti”, Academia Ro -
mână, sub patronajul preşedintelui României; 

• dezbaterea națională „cercetarea ştiinţifică
şi agricultură durabilă”, ASAS; 

• al XIII-lea Simpozion internaţional cIEc,
Tokat,Turcia;  

• simpozionul „metode de cercetare în cul -
tura plantelor de  câmp în România”, ASAS,
Bucureşti;

• simpozion dedicat împlinirii a 115 ani de la
naşterea academicianului Gheorghe Ionescu-Şişeşti
„Priorităţi ale cercetării ştiinţei în domeniul cul-
turilor de câmp”, ASAS, Bucureşti; 

• dezbaterea naţională „Probleme actuale ale
agriculturii, în contextul integrării europene şi al
globalizării”, ASAS, Bucureşti; 

• al XIV-lea Simpozion internaţional cIEc,
Debrecen, Ungaria; 

• simpozion naţional dedicat aniversării a 75 de
ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări Agro-
nomice al României (ICAR); 

• al XV-lea Simpozion internaţional cIEc,
Pretoria, Africa de Sud; 

• dezbaterea naţională „Satul Românesc –
astăzi şi mâine”, Academia Română, Bucureşti; 

• al XIV-lea congres mondial pentru îngrăşă-
minte, Chiang Mai, Thailanda; 

• a patra Adunare generală a UEAA, Bucu-
reşti, România; 

• al XVI-lea Simpozion internațional cIEc,
Ghent, Belgia; 

• reuniune UEAA, Simferopol, Ucraina; 
• simpozionul „80 de ani de cercetare ştiinţifică

agricolă instituţionalizată IcAR-ASAS în Româ-
nia”, Bucureşti; 

• a V-a Adunare generală a UEAA, Riga,
Latvia; 

• conferinţa BSBA „Biotehnologie-Ştiinţă şi
progres în Subregiunea mării Negre”, Albena,
Bulgaria; 

• al XVII-lea Simpozion internațional cIEc,
Cairo, Egipt.

Toate calităţile menţionate anterior în domeniul
managementului ştiinţific şi încă multe în domeniul
ştiinţific propriu-zis, pe care din lipsă de timp şi spa-
ţiu nu le prezentăm în lucrarea de faţă, îl plasează pe
cercetătorul Cristian Hera în poziţia de lider de
necontestat al cercetării științifice româneşti timp de
mai bine de 40 de ani: 

– preşedintele Secţiei de cultura plantelor –
ASAS;  

– preşedinte al ASAS (ales prin vot secretar în
Adunarea generală a ASAS, 5 noiembrie 2001, rea-
les la 8 decembrie 2005);

– vicepreşedin tele consiliului naţional al
ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltă-
rii Rurale (MAPDR); 

– vicepreşedinte al colegiului consultativ
pentru cercetare, Dezvoltare şi Inovare (ANCS-
MedC); 

– vicepreşedinte al consiliului Național de
Atestare a gradelor, titlurilor, Diplomelor şi
certificatelor Universitare (MedC);

– preşedinte al consiliului Național de Etică
Universitară (MedC); 

– preşe dinte al Secţiei de știinţe agricole şi sil-
vice din Academia Română (ales prin vot secret); 

– membru în Prezidiul Academiei Române; 
– vicepreşedinte al Academiei Române (mai

2010–decembrie 2017); 
– preşedinte al Academiei Române (ianua-

rie–aprilie 2018).
Cine cunoaşte îndeaproape preocupările acade-

micianului Cristian Hera, începând din anul 1957
şi până în prezent, sau cine numai îi parcurge
extrem de întinsul curriculum vitae, are o mare
dificultate în a-i sintetiza activitatea de o viaţă ca
om de ştiinţă – cercetător al ştiinţei agronomice
româneşti, manager, lider şi ca om al cetăţii.
Mi-am asumat această dificilă întreprindere, con-
ştient fiind că oricât aş fi de  scrupulos, de atent, de
laborios şi cu oricâtă asiduitate am cercetat biogra-
fia, viaţa şi activitatea academicianului Cristian
Hera la împlinirea celor optzeci și cinci de ani, sin-50



teza, de câteva pagini, nu ar acoperi tot ceea ce a
lăsat peren în urma sa academicianul sărbătorit.
Aceasta este şi motivul care m-a determinat să mă
aplec asupra contribuţiei de excepţie în conducerea
cercetării ştiinţifice agronomice româneşti, în cali-
tate, mai întâi, de manager al Institutului de Cerce-
tări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea, de
preşedinte al Secţiei de cul tura plantelor de la
ASAS, de lider al ştiinţei agrono mice nu numai din
România, ci şi al academiilor de ştiinţe agricole din
lume.

În majoritatea funcţiilor naţionale şi internaţio-
nale,  poziţia de lider este obţinută prin vot sau con-
curs, plasându-l pe domnul academician Cristian
Hera în fruntea personalităţilor din domeniul ştiinţei
agronomice româneşti.

Despre o personalitate complexă, cu o suprafa-
ţă ştiinţifică neegalată de niciunul dintre colegii
din generaţia anilor 1960–2018, despre omul care,
în paralel, s-a aplecat o viaţă întreagă, cu rezultate
remarcabile asupra cercetării ştiinţifice fundamen -
tale şi aplicative în domeniul nutriţiei minerale şi
folosirii îngrăşămintelor în agricultură, despre cel
care a condus cu competenţă cercetarea ştiinţifică
agronomică românească timp de jumătate de secol,

dar şi despre cel care a reprezentat, ca nimeni altul,
ştiinţa agricolă românească în lume mai bine de 50
de ani, se poate spune, fără teamă de a greşi, de a
exagera sau de a măguli că este liderul de ne -
contestat al ştiinţei agricole româneşti şi unul
dintre liderii de primă mărime ai cercetării
ştiinţifice agronomice mondiale ai perioadei
contemporane.

În final, deşi nu în ultimul rând, conaţionalul şi
colegul nostru, academicianul Cristian Hera ocupă
un loc de frunte şi în galeria personalităţilor ştiinţi-
fice agronomice mondiale, amintindu-i aici pe
Lester Brown, Jean-Marc Boussard, Hubert Spiertz,
Winfried Blum, Atanas Atanasov, Björn Sigur -
börnsson, David Walber etc.

Sunt numai câteva considerente, fapte, rezul -
tate şi aprecieri care ne-au sugerat titlul acestei
lucrări Academicianul Cristian Hera – liderul de
necontestat al ştiinţei agricole româneşti, la care,
adăugând prezenţa şi prestaţia internaţională de
proporţii a sărbătoritului de azi, colegul nostru de
Academie, ne îndreptăţeşte, fără tăgadă de a greşi,
să-l definim drept personalitatea ştiinţifică româ-
nească cea mai proeminentă în spaţiul ştiinţific
agronomic.
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