LAUDATIO

Domnului profesor universitar doctor Vasile CRISTEA,
de la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea „Babeş–Bolyai”
din Cluj–Napoca, cu ocazia acordării titlului de Profesor de Onoare al
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

27 mai 2010

www.uaic.ro

Laudatio

În onoarea
Domnului

profesor

universitar

doctor

Vasile

CRISTEA,

de

la

Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea „Babeş–Bolyai” din
Cluj–Napoca

Magnifice Rector,
Illustrissimi Professores Senatus,
Clarissimi Auditores,

În spiritul unei bune tradiţii, Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi recunoaşte contribuţiile unor personalităţi la circuitul
naţional şi mondial al valorilor spirituale. Astăzi, într-un cadru festiv,
Universitatea noastră oferă titlul de Profesor de Onoare domnului
Vasile CRISTEA, ca expresie a recunoaşterii contribuţiilor sale la
dezvoltarea ştiinţelor biologice.
Domnul Vasile CRISTEA este profesor universitar doctor în
cadrul Catedrei de Taxonomie şi Ecologie de la Facultatea de Biologie
şi

Geologie

a

Universităţii

„Babeş–Bolyai”

din

Cluj–Napoca,

o

remarcabilă personalitate în domeniul fitosociologiei şi conservării
biodiversităţii. Este licenţiat în Biologie, doctor în Geobotanică, fiind
considerat un reprezentant autentic al Almei Mater Napocensis,
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discipol al profesorului Ştefan CSÜRÖS şi al academicianului Nicolae
BOŞCAIU, continuator al tradiţiei şcolii de botanică şi ocrotirea naturii,
fondată de academicianul Alexandru BORZA.
Urmându-şi magiştrii, Ioan HODIŞAN, Onoriu RAŢIU şi Ioan
POP, care i-au deschis orizonturi în lumea cunoaşterii ştiinţifice, a
consolidat, împreună cu Gheorghe COLDEA, Şcoala Ardeleană de
Botanică prin noi abordări, dându-i strălucirea şi recunoaşterea
binemeritată la nivel naţional şi internaţional. În acest sens, apreciem
originalitatea cercetărilor referitoare la diversitatea florei vasculare şi a
vegetaţiei

din

Transilvania, dar şi

studiile

de

fitosociologie

şi

biocenologie. Remarcăm colaborarea la descoperirea taxonului Plantago
sempervirens Crantz, considerat specie nouă pentru cormoflora României,
precum şi studiile ambientale, de reconstrucţie ecologică şi de
conservare a diversităţii plantelor din cadrul unor rezervaţii ştiinţifice.
Subliniem valoarea unor monografii şi volume de referinţă,
citate în literatura ştiinţifică din ţară şi din străinătate: Flora şi
vegetaţia Munţilor Zarand (POP I. – sub red., 1978), distinsă în anul 1980
cu

premiul

Emanoil Teodorescu, acordat

de

Academia Română;

Fitosociologie şi Vegetaţia României (Editura Universităţii „Babeş–Bolyai”
din Cluj–Napoca, 1993); Conservation de la Nature en Roumanie (L'Uomo
e l'ambiente, Camerino, 1995); De la biodiversitate la OGM-uri ? (Editura
Eikon, Cluj–Napoca, 2004), în colaborare cu doamna profesor Simone
DENAEYER de la Universitatea Liberă din Bruxelles; Fitosociologie
(Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj–Napoca, 2004), în colaborare
cu domnul profesor Franco PEDROTTI de la Universitatea din Camerino
(Italia) – Doctor Honoris Causa al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” în
anul 1998 etc.
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Acceptând valabilitatea Legilor lui Commoner, conform cărora
„toate sunt legate de toate”, „totul trebuie să ducă undeva”, „nimic nu se
capătă degeaba” sau „natura se pricepe cel mai bine”, domnul profesor
Vasile CRISTEA elaborează răspunsuri, oferă soluţii şi identifică noi
abordări în domeniul biologiei vegetale. Articularea permanentă la
viaţa ştiinţifică şi culturală universală i-a permis stabilirea unor relaţii
de colaborare cu universităţi din străinătate, fiind profesor asociat al
Universităţii din Camerino – Italia, unde

a predat cursul de

Conservarea naturii şi resurselor în Italia (1993) şi profesor invitat la
Universitatea Liberă din Bruxelles – Belgia (1995) şi Universitatea din
Alicante – Spania (1997). A colaborat pentru finalizarea unor studii
ambientale cu Institutul de Gestionarea şi Amenajarea Teritoriului din
Bruxelles (Belgia) şi Institutul pentru Studiul Peisajului din Freiburg
(Germania). De asemenea, a coordonat studiile asupra speciei Adonis
volgensis DC. în cadrul unei convenţii cu Parcul Naţional Kiskunság
(Ungaria), precum şi pe cele referitoare la Codrul Secular Slătioara cu
Universitatea din Metz (Franţa).
În

unele

contribuţii,

domnul

profesor

Vasile

CRISTEA

structurează cât se poate de armonios cercetările asupra plantelor, cu
reflecţii pertinente asupra ingredientelor din Sfântul şi Marele Mir,
considerând

că

prin

aceste

abordări

satisface

curiozitatea

naturaliştilor, dar şi împlinirea zicerii: „Dumnezeule, Tu din tinereţile
mele mi-ai dat învăţătură,/ şi eu de-acum voi vesti minunile Tale”
(Psalm 70 : 18). Prin aceste demersuri evidenţiază noi direcţii în
cunoaşterea resurselor biologice, oferind clerului şi biologilor un
suport de dialog, sugerat chiar de adevărul din cuvântul la Psalmi al
Sfântului Vasile cel Mare: „Căci este de ştiut că învăţăturile care se dau
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cu sila nu pot să dăinuiască în suflete, pe când învăţăturile care
pătrund în suflet cu plăcere şi bucurie rămân de-a pururi”.
În abordările de bioetică şi biodiversitate culturală analizează cu
deosebită atenţie aspecte de antropologie şi sociologie, corelate cu
problemele economice şi principiile eticii ecologice. Consideră că arta
succesului constă doar în capacitatea de a colabora şi de a valorifica
trecutul, prin prisma proiecţiei viitorului. Ţinând cont de aceste
aprecieri, putem spera că viitorul civilizaţiei mondiale „…nu va putea fi
altceva decât coaliţia, la scară planetară, de culturi care-şi păstrează
fiecare originalitatea sa” (Claude LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 77).
În acest sens se cuvine subliniată atenţia profesorului Vasile
CRISTEA

asupra

preocupărilor

„baciului”

Marcu

SÂNCRĂIANU,

considerat legenda bujorului de stepă de la Zau de Câmpie, pe care l-a
făcut cunoscut comunităţilor de naturalişti europeni, ca exemplu de
custode al unei rezervaţii ştiinţifice şi veritabil adept al conservării
biodiversităţii din România. Mulţumirea cea mai mare a profesorului
CRISTEA a fost atunci când şi-a însoţit prietenul la Roma (2000),
unde, în cadrul Congresului Internaţional I parchi del terzo millennio,
i-a fost acordată medalia La Quercia, iar în anul 2006, la Cluj–Napoca,
distincţia The Silver Leaf, de către Planta Europa. Cuvintele lui Marcu
SÂNCRĂIANU „…mie îmi pare că este o floare mai frumoasă decât
celelalte flori datorită faptului că am voit să rămână urmaşilor noştri
spre a se bucura şi ei de frumuseţea neasemuită, în pajiştea unde îţi
pare că toate stelele cerului s-au pogorât pe pământ pentru deplina
desfătare şi uitare a tuturor necazurilor cu care Atotputernicul
Dumnezeu ne pune la încercare zi de zi”, reprezintă un memento pentru
fiecare dintre noi.
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Natură activă şi comunicativă, riguros şi consecvent în
finalizarea demersurilor iniţiate, profesorul Vasile CRISTEA şi-a
câştigat respectul faţă de colegii din comunitatea academică clujeană
prin rezultatele obţinute în calitate de decan al Facultăţii de Biologie şi
Geologie,

de

cancelar

general

şi

prorector

al

Universităţii

„Babeş–Bolyai” din Cluj–Napoca.
În prezent este director al Grădinii Botanice „Alexandru Borza”
din Cluj–Napoca, fiind preocupat de diversificarea colecţiilor şi
implicarea instituţiei în procesul general de conservare a biodiversităţii.
În acest sens a identificat direcţii strategice pentru conservarea speciilor
vegetale şi a continuat proiecte de schimburi cu material vegetal şi
germoplasmă cu Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu” din Iaşi. În anul
2007, Plantlife International şi

Planta Europa au

Cluj–Napoca, în colaborare cu echipa Grădinii Botanice,

organizat
5-th

la

European

Conference on the Conservation of Wild Plants in Europe.
Începând cu anul 2009, domnul profesor Vasile CRISTEA este
profesor asociat la Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii
,,Alexandru Ioan Cuza”, colaborând cu specialiştii din Iaşi preocupaţi
de studiul fitodiversităţii: Important Plant Areas in Central and Eastern
Europe, Priority Sites for Plant Conservation; Studiul florei montane din
Carpaţii româneşti în scopul optimizării strategiilor de conservare a
biodiversităţii genetice şi interspecifice; The European Concept of
Botanical Garden. De asemenea, începând cu anul 2009 a iniţiat o
colaborare pentru organizarea la Iaşi şi la Cluj–Napoca a International
Scientific Symposium In situ and Ex situ Plant Diversity Conservation.
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Începând cu anul 1998 a susţinut creşterea numărului de
mobilităţi

studenţeşti

şi

pentru

profesori

între

Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea din Camerino (Italia).
Consecvent

principiilor,

dovedind

aptitudini,

iniţiative

şi

abordări noi, domnul profesor Vasile CRISTEA este inconfundabil ca
stil şi manieră de colaborare. Pe lângă recunoaşterea academică, este
de apreciat prestigiul profesional pe care domnul profesor îl are în
cadrul unor organizaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate: preşedinte
al Societăţii Române de Fitosociologie, vicepreşedinte al Asociaţiei
Grădinilor Botanice din România, membru în Societatea de Ştiinţe
Biologice din România, membru în Comitetul Român de Istoria şi Filosofia
Ştiinţei, membru în Comisia de Ecologie şi membru în Comisia
Monumentelor Naturii – din cadrul Academiei Române, membru în
Association Amicale Internationale de Phytosociologie (Bailleul – Franţa),
membru în Academia degli Accesi, (Trento – Italia) şi membru fondator al
International Academy of Environmental Sciences (Veneţia – Italia).
Onorându-l pe profesorul universitar Vasile CRISTEA, Senatul
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” îi recunoaşte meritele ştiinţifice,
calităţile umane incontestabile şi rezultatele colaborărilor cu mediul
academic din Iaşi.

Maximas gratias vobis agimus. Ave, Magister!
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COMISIA DE ELABORARE A LAUDATIO

Preşedinte,
Profesor univ. dr. Vasile IŞAN,
Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Membri:
Profesor univ. dr. Andrei MARGA,
Rector al Universităţii „Babeş–Bolyai” din Cluj–Napoca;

Profesor univ. dr. Constantin TOMA,
Membru corespondent al Academiei Române,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Profesor univ. dr. Anca SÂRBU,
Universitatea din Bucureşti;

Profesor univ. dr. Cătălin TĂNASE,
Cancelar General al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

CS I dr. Adrian OPREA,
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.

Iaşi, 27 mai 2010
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