
Sunt aproximativ 25 de ani de când am avut
onoarea să-l cunosc pe domnul academician Cristian
Hera, iar acest lucru se petrecea la Viena, în clădirea
sediului ONU din capitala Austriei. Domnia Sa
ocupa funcția de director al Secţiei de fertilitatea
solului, nutriţia plantelor, irigaţii şi producţie vege-
tală din cadrul Departamentul de cercetare al
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
(AIEA). Studierea și utilizarea izotopilor în agricul-
tură constituie o responsabilitate pe care AIEA o
împarte cu FAO, iar domnul Cristian Hera consti tuia
o verigă importantă a acestui mecanism inter -
național cu implicații pe toate continentele Terrei.
Eu, în cadrul ONU, reprezentam România la sesiu-
nile Comitetului pentru Explorarea Pașnică a
Spațiului Extraatmosferic. 

De când ne-am cunoscut, m-au impresionat
energia pozitivă pe care o degaja permanent domnul
Cristian Hera, figura deschisă și jovială, ochii vii,
dar și curiozitatea ponderată, păstrând o sobrie -
tate academică și prezentându-se impecabil atât
ca om, cât și ca funcționar al unei agenții
internaționale. Confortul intelectual dat de
discuțiile legate de domeniul fiecăruia de activitate
a dus rapid la stabilirea unei relații amicale, însoțite
de o comunicare vie, ambii având de împărtășit
experiențe remarcabile. 

După ce reglementările sistemului ONU au
impus pensionarea din acel sistem a domnului
Cristian Hera, aflat încă în plină dinamică profesio-
nală, ne-am revăzut la București. Aici mi-am întărit
convingerea formată la Viena și anume aceea că
omul cristian Hera este întotdeauna vertical, cu
opinii bine fundamentate pe care le susține cu
argumente în orice mediu și la orice nivel.

Domnia Sa impresionează prin evoluția ascen -

dentă în timp, dar și prin ceea ce continuă să facă.

Dedicând de-a lungul anilor mult timp şi energie
studiului, având numeroase stagii de cercetare în
străinătate, gândindu-se la inovaţii în agricultură,
apoi organizând conferinţe despre starea satului
românesc de ieri şi de astăzi, luând în discuţie
producţia românească şi situaţia agroindustrială a
reușit să dobândească autoritatea și puterea de a
se impune profesional în ierarhia științifică,
managerială națională și internațională, în
instituții de prestigiu care îmbină științele agri -
cole cu problemele globale ale omenirii. Astfel aș
aminti Centrul Ştiinţific Internaţional pentru În -
grăşăminte (CIEC) al cărui preşedinte a fost ales și
reales, devenind apoi președinte de onoare, sau
Comitetul de conducere al Uniunii Europene a Aca-
demiilor de Ştiinţe Agricole (UEAA), unde, pe rând,
a urcat din poziția de membru în cea de  vice -
președinte și în final de președinte. 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS)
din București l-a inclus în rândul membrilor ei pe
domnul Cristian Hera cu mult înainte de perioada
Viena, iar după revenirea acasă l-a propulsat la cali-
tatea de președinte al ei. 

cosmosul și agricultura sunt domenii de acti-
vitate inseparabile deja de multe decenii. Agri-
cultura performantă nu se poate face fără
informații obținute de la sateliți sofisticați aflați
pe orbite cosmice și iată cum profesia mea m-a
adus alături de domnul academician cristian
Hera, cu care am discutat deseori aspecte ale
unei colaborări cu implicații agro-cosmice.  

În acea perioadă, eu devenisem președintele
Agenției Spațiale Române și continuam să fac
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parte din forumuri internaționale care abordează
științele spațiale, managementul și politicile în
domeniu, cât și aplicațiile numeroase care ne

ușurează viața și activitatea la sol.

Ce poate fi mai responsabil și mai nobil decât să
duci grija semenilor tăi în nevoile lor esențiale, de
bază, precum hrana? Pasiunea domnului academi-
cian Cristian Hera când vorbește despre agricultură
se remarcă și prin afirmația Domniei Sale, pe care
nu o dată am avut ocazia să o aud: „Nu este senti-
ment mai satisfăcător decât acela când te bucuri de
roadele muncii tale”. Domnia Sa confirmă prin tot
ceea ce a realizat și încă realizează că „nu anii de
viaţă contează, ci viaţa din ani”.

Drumul pozițiilor înalte în Academia Ro -
mână era demult deschis pentru domnul cri-
stian Hera, realizările profesionale și prestigiul
științific internațional fiind incontestabile. Se
așteptau doar momentele favorabile pentru a fi
materializate. Pozițiile de preşedinte al Secţiei
de știinţe agricole şi silvice din Academia Ro -
mână, apoi de membru în Prezidiul Academiei
Române, de vicepreședinte și, pentru câteva
luni, de președinte al Academiei Române au
venit succesiv. 

Revederile de-a lungul anilor cu domnul acade-
mician Cristian Hera au fost întotdeauna pline de
căldură omenească și aș spune de sinergii umane,
iar discuțiile profesionale se dovedeau stimulative și

le purtam întotdeauna cu un deosebit interes. Și eu
făceam parte din instituții internaționale de
recunoaștere academică, precum Academia
Internațională de Astronautică, dar la Academia
Română veneam doar ca invitat la diferite manifes-
tări. La un moment dat, domnul academician
cristian Hera a apreciat că există un dezechili-
bru între recunoașterea mea internațională și cea
națională și se mira că nimeni nu avusese nicio
inițiativă în acest sens. om întotdeauna drept și
imparțial, cu un caracter inalterabil, și-a asumat
responsabilitatea de a propune organismelor de
decizie ale Academiei Române să mă primească
între membrii ei de onoare. Inițiativei domnului
academician Hera și apoi votului Prezidiului
Academiei și al Adunării generale le datorez
astăzi marea onoare de a mă afla printre mem-
brii celui mai înalt for naţional de consacrare şti-
inţifică şi culturală al ţării. 

Întreaga mea admirație și recunoștință, domnule
academician Cristian Hera, pentru ce ați realizat
până la cele opt decenii și jumătate de viață pe care
le aniversați, pentru imparțialitatea și profesiona -
lismul cu care ați promovat întotdeauna oameni,
idei, proiecte și programe cu mare impact.

La mulți ani cu sănătate, putere de a continua
ceea ce faceți cu atâta dăruire, precum și urarea
de a vă bucura cât mai mulți ani de minunata
dumneavoastră familie, de copii și de nepoți!
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