
Cuvânt de răspuns 

la discursul de recepție 

al Acad. Cristian HERA  

Acad. Nicolae SĂULESCU 



RĂDĂCINI 

Bunicul “care acumulase enorm din 

înţelepciunea naturii, devenind unul 

dintre cei mai harnici şi performanţi 

agricultori ai satului” 

“… îmi spunea câte ceva despre pământ …” 



FORMAREA 

Liceul “Petru şi Pavel” - Ploieşti 

Şcoala primară 

comuna Brazi – Băteşti, 

jud. Prahova  

(1940-1944) 



STUDII UNIVERSITARE 
(ambele instituţii i-au acordat mai târziu titlul de Doctor Honoris Causa) 

Academia de Ştiinţe 

Agricole  

K.A. Timiriazev la 

Moscova 

(1953-1957) 

Facultatea de Agricultura 

Institutul Agronomic “Nicolae Balcescu 

(IANB)” Bucuresti (1952-1953) 

“Facultatea de Pedologie şi Agrochimie, 

considerată cea mai bună şcoală în 

domeniul ştiinţei solului” 
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INSTITUTUL DE CERCETĂRI 

AGRONOMICE AL ROMÂNIEI 

Cercetător stagiar (1957-1960) 

Cercetător ştiinţific (1960-1962) 

CONTRIBUŢII ORIGINALE 

Perfecţionarea metodelor de analiză a solului; elaborarea bazelor 
teoretice ale unor metode practice de stabilire a necesarului de 
îngrăşăminte (1957 – 1962) 



INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 

CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE - FUNDULEA 

- Cercetător principal (1962-1965) 

  

- Şef de laborator (1965-1969) 

- Şef de secţie (1969-1991) 

- Director ştiinţific (1970-19810 

Director General (1982-1991) 

Introducerea în tematica de cercetare a metodelor moderne de 

prelucrare a datelor privind influenţa îngraşămintelor asupra unor indici 

agrochimici ai solului şi ai producţiilor şi calităţii recoltelor la principalele 

plante de cultură (1962 – 2009) 



Conceperea, iniţierea şi organizarea în România a 

experienţelor de lungă durată cu îngraşăminte,  

în reţea geografică, în sistem unitar pe ţară,  

începând cu anul 1966 

Concept unic pe plan mondial. 

Alte experienţe de lunga durata cu ingrasaminte: 

Anglia:Rothamsted, 1843-prezent 

Germania: Gottingen, Halle; 1873, 1878-prezent 

Franta: Grignon, 1875-prezent 

SUA: Morrow Plots, Sanborn; 1876, 1878-prezent 

Olanda: Sappemeer, 1881 

Rusia: Dolgoprutnaia Opâtnaia Stanţia, 1883 

Danemarca: Askow, 1894-prezent 

Carte deschisă pentru studierea evoluţiei fertilităţii şi productivităţii solului, 

efectului fertilizării asupra producţiilor şi calităţii recoltelor, pentru stabilirea 

regularităţilor efectului îngrăşamintelor în relaţie cu structura culturilor, 

dinamica factorilor climatici, pedologici şi tehnologiile aplicate. 



Experienţe de lungă durată cu îngrășăminte 



Alte domenii cu contribuţii ştiinţifice originale 

în activitatea de cercetare 

• Definirea principiilor generale de optimizare agrochimică 
a sistemului sol-plantă 

• Aplicarea de măsuri eficiente pentru sporirea 
productivităţii solurilor:  

– Bazele teoretice şi practice ale optimizării stării de 
reacţie (pH) a solului 

– Optimizarea şi întreţinerea bilanţului humic şi al 
azotului în sol 

– Optimizarea regimului fosforului în sistemul sol-plantă 

– Optimizarea regimului potasiului în sistemul sol-plantă 

– Diferenţierea dozelor de îngrăşăminte după indicii 
agrochimici ai solului şi necesarul de elemente al 
plantelor 

• Promovarea introducerii unor noi sortimente de 
îngrăşăminte 

 
 



Cercetarea ingrăşamintelor lichide cu azot  

(amoniac anhidru, ape amoniacala, carboamonuacati)  

(1958 – 1978)  

   -Coeficient ridicat de utilizare 

-Posibilitate de amestec şi 

combinare, inclusiv cu produse 

fitofarmaceutice 

-Costuri subtanțial reduse 
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ÎN CONTINUARE MENTOR ŞI SFĂTUITOR 

AL I.N.C.D.A. FUNDULEA  

Membru fondator al revistei “Probleme teoretice și aplicate de agrofitotehnie”  

Membru al Comitetelor de redacţie al publicaţiilor Institutului: 

 - Romanian Agricultural Research 

 - Analele I.N.C.D.A. Fundulea 



ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

SILVICE (A.S.A.S.) 

Membru al Prezidiului (1982-1991) 

Preşedintele secţiei de cultura plantelor (1985-1991; 1997-2001) 

Preşedinte al ASAS (2001-2009) 

Preşedinte de onoare (2009-prezent) 

O luptă continuă 

pentru afirmarea şi 

prestigiul, iar 

uneori pentru 

supravieţuirea 

cercetării agricole 

româneşti. 



AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ DE ENERGIE 

ATOMICĂ - VIENA 

 

-Cercetător responsabil în programele coordonate de AIEA privind utilizarea 

izotopilor stabili şi radioactivi în folosirea raţională a îngrăşămintelor (1964-1982) 

- Expert al AIEA în utilizarea tehnicilor nucleare în cercetarea agricolă (1968-1990) 

- Prin concurs, DIRECTOR al Secţiei de fertilitatea solului, nutriţia plantelor, 

irigaţii şi producţie vegetală (1991-1997) 

- In anul 1966 Sectia condusa de Cristian Hera, a fost declarată ”Centru de 

excelenta”, primul din reteaua de cercetare a ONU, de către Comisia formată din 

șase experți internationali, sub Presedinția Dr. Ir. Bouma. 

• Introducerea şi utilizarea 
tehnicilor nucleare în cercetările 
din agricultură; 

• îngrăşăminte marcate cu 
izotopi stabili şi radioactivi 
(1960 – 1997); 

• Sonde cu neutroni pentru 
monitorizarea umiditatii solului 
(1991-1997) 



Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu (IANB)” Bucureşti 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

- Asistent şi şef de lucrări, 

Catedra de Agrochimie (1958-1969) 

-Profesor universitar 

(asociat sau cumulard) (1990- 1998) 

-Conducător de doctorat (1974- prezent)  
21.     Țințișan Ionuț 



AUTOR, SUSŢINĂTOR ŞI PROMOTOR AL UNOR 

PRINCIPII ŞI CONCEPTE NOI IN ŞTIINŢA 

AGRONOMICĂ NAŢIONALĂ ŞI MONDIALĂ 

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

AGRICOLE ȘI SILVICE 

”Gheorghe Ionescu-Șișești” 

   ACADEMIA ROMANA 

 

        
 

             

INVITAŢIE - PROGRAM 
DEZBATERE NAŢIONALĂ 

Fenomene climatice extreme (1) 

                                                 BUCUREŞTI 

 15 septembrie 2016 

Prezentări în plen: 
Acad. Cristian HERA 
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Vicepreşedinte al Academiei Române 

Schimbările climatice, provocări majore ale omenirii 

Cristiana PAŞCA-PALMER 
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Fenomene extreme - implicaţii asupra mediului 

  
 Secţia de ştiinţe agricole 

şi silvice  

- Cerinţe noi pentru cercetarea din 

agricultură in condiţiile 

schimbărilor climatice  

 

- Abordări specifice in condiţiile de 

secetă şi deşertificare in contextul 

schimbărilor climatice globale 

 

Promovarea conceptului de agricultură 

durabilă şi performantă  

Principiile fertilizării în condiţiile asigurării 

securităţii alimentare şi protecţiei mediului 



SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA ŞTIINŢEI 

SOLULUI PE PLAN MONDIAL (1) 
• Societatea Internaţionala pentru Ştiinţa Solului (SISS) 

 - Secretar Ştiinţific Comisia “Fertilitatea Solului şi Nutriţia Plantelor” -         

       1960-1964  

 - Preşedinte al aceleaşi Comisii,  

  - ales la Congresul al X-lea, Moscova - 1974 

  - reales la Congresul al XI-lea, Edmonton Canada - 1978 



SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA ŞTIINŢEI 

SOLULUI PE PLAN MONDIAL (2) 

• Centrul Internaţional pentru Îngrăşăminte Chimice (CIEC) 

(Centre International des Engrais Chimiques) 

 - Membru în Biroul Executiv CIEC (1984-1996); Budapesta, 1984 

 - Ales Preşedinte CIEC (1996-2010) – Viena, Ghent; 1996/1997,           

reales: Beijing; 2001, Chiang Mai, Tailanda - 2006  

 - Ales Preşedinte de Onoare (2010-prezent) – București  



SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA ŞTIINŢEI 

SOLULUI PE PLAN MONDIAL (3) 



SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA ŞTIINŢEI 

SOLULUI PE PLAN MONDIAL (4) 

• Agentia Internationala de Energie Atomica (AIEA Viena) 



EXEMPLE DE RECUNOAŞTERE (1) 



Exemple de recunoastere (2) 



Exemple de recunoastere (3) 



Aprecieri Lester Brown 



EXEMPLE DE RECUNOAŞTERE 

OFICIALĂ 

Ordinul Naţional „Steaua României“ 

în grad de Ofiţer (2015) 





O FAMILIE MODEL 

Soţia i-a “fost permanent alături, 

la bine şi în momentele dificile”  

Cristian Hera cu soţia, copiii şi nepoţii 

1966 



ACADEMIA ROMANA 

Membru Corespondent (1995) 

Membru Titular (2004) 

Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice (2008-prezent) 

Vicepreşedinte al Academiei Romane 

(2010 – prezent) 



În încheiere nu îmi rǎmâne decât sǎ vǎ felicit 

pentru tot ce aţi realizat pânǎ acum, sǎ vǎ urez: 

  

SĂ CONTINUAŢI ÎNCĂ MULŢI ANI 

şi sǎ vǎ spun potrivit tradiţiei: 

  

“FIŢI BINEVENIT ÎN 

ACADEMIA ROMÂNǍ” 


