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LAUDATIO  
pentru conferirea titlului onorific de  

DOCTOR HONORIS CAUSA   
Domnului Acad. Prof. univ. Dr. Doru PAMFIL 

  

 

Omagierea Domnului Academician Doru Pamfil poate fi apreciată şi ca un fericit prilej de 

omagiere a ştiinţei, ca forţă nemijlocită pentru progresul şi civilizaţia întregii omeniri. Împletită 

organic cu tehnica sau tehnologiile, ştiinţa se dovedeşte a fi, în zilele noastre, cel mai durabil mijloc de 

bunăstare a omenirii. 

Evoluţia civilizaţiei, şi chiar a vieţii pe Pământ, se află sub imperiul multor fenomene ale 

naturii, inclusiv cosmice, care se manifestă indiferent de voinţa noastră. Marele savant astrofizician, 

Stephen Hawking (1942-2018), cu care am putea fi mândri că am fost contemporani, spunea că 

civilizaţia umană şi chiar viaţa pe Pământ ar putea să dispară din trei cauze: un cataclism cosmic, o 

cucerire de către o altă civilizaţie din Univers sau o autodistrugere determinată de om. Dacă primele 

două cauze sunt absolut obiective şi, în afara voinţei noastre, cea de a treia poate fi evitată sau chiar 

eliminată numai prin ştiinţă (şi tehnologie). Omul nu trebuie şi nu poate sta doar în expectativă, ci va 

trebui să acţioneze. 

Distrugerea vieţii pe Pământ nu înseamnă strict detonarea unor bombe nucleare, biologice sau 

de altă natură, ci şi erodarea, zi de zi, a Planetei albastre, prin dezechilibre ecologice sau de altă 

natură, la fel de dăunătoare. Ori viitorul nostru comun, Our Common Future (Brundland Report, 

1987), nu va putea fi asigurat decât prin educaţie şi ştiinţă. În acest context, educaţia va asigura 

folosirea ştiinei numai în favoarea omului. Dacă sunt cunoscute sintagmele “Nihil sine Deo” sau 

“Nihil sine labor”, atunci ar putea fi acceptată şi sintagma “Nihil sine erudition/scientia”. 

În aceste circumstanţe, comunitatea academică a universităţii noastre apreciază la cel mai înalt 

nivel faptul că omagiatul nostru de astăzi, Academicianul Doru Pamfil, face parte din elita oamenilor 

de ştiinţă români, recunoscuţi ca personalităţi la nivel internaţional, care sunt deja angajaţi în a 
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revendica, motivat şi prin soluţii, dreptul indiscutabil ca ştiinţa, şi numai ştiinţa, în acord cu voinţa 

OMULUI, să decidă asupra viitorului nostru şi al generaţiilor viitoare. 

Exprimăm deplina noastră convingere că prin calitatea sa de membru titular al Academiei 

Române, în secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice cu zece membri, din care jumătate titulari, va antrena 

un suficient număr de oameni de ştiinţă, din comisiile şi institutele Academiei, ca şi din universităţi ori 

alte instituţii, care să constituie masa critică pentru a determina factorii de decizie să acorde atenţia 

cuvenită ştiinţei, pentru realizarea unei societăţi moderne, performante şi prospere, pentru care 

România are potenţialul necesar. 

Laudatio pe care îl prezentăm în cadrul acestui ceremonial distinsului auditoriu urmează 

preceptele frumoasei şi onorantei tradiţii academice de recunoaştere a contribuţiei de excepţională 

valoare a recunoscutei personalităţi a ştiinţei agronomice româneşti, Academicianul Doru Pamfil. În 

spiritul acestei tradiţii universitare, onorarea Domniei sale cu titlul de Doctor Honoris Causa este, în 

acelaşi timp, o onoare pentru comunitatea universităţii noastre. 

Omagiatul nostru de astăzi este un model de devenire a unei personalităţi reprezentative pentru 

ştiinţa românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, în domeniul ştiinţelor vieţii. 

Înainte de orice, Domnul Academician Doru Pamfil este o personalitate complexă a ştiinţelor 

agronomice româneşti din ultimii 50 de ani, care s-a afirmat ca un excepţional cercetător ştiinţific, ca 

un talentat şi carismatic dascăl, ca un manager eficient în munca de cercetare şi, mai ales, în cea de 

conducător al comunităţii academice din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca, dar şi în cadrul Consorţiului universităţilor agronomice din ţară. Nu în ultimul rând, 

Domnia sa s-a afirmat ca un pasionat şi însufleţit făuritor de relaţii între instituţii şi oameni de ştiinţă 

din ţară şi din străinătate. Aceste calităţi, ca şi altele care ar putea fi menţionate, au conturat şi una 

dintre cele mai generoase și complexe calităţi – aceea de întemeietor de Şcoală, în sensul cel mai 

deplin academic, în domeniul biotehnologiilor moderne din România. 

Toate acestea au fost posibile numai prin muncă, devotament, vocaţie şi generozitate. În acest 

sens, se poate spune că Academicianul Doru Pamfil este un Profesor generos, cu vocaţie, un adevărat 

maestru. Şi nu poţi fi un adevărat maestru, dacă nu ai discipoli, dacă nu ai şcoală. Se poate vorbi şi se 

va putea vorbi de Școala de biotehnologii moderne de la Cluj-Napoca sau Şcoala Profesorului Doru 

Pamfil. 

Iată, aşadar, în câteva cuvinte anvergura şi complexitatea personalităţii Domnului 

Academician Doru Pamfil. În continuare, nu uşoară va fi misiunea noastră de a prezenta cum s-a 

format, a evoluat şi s-a desăvârşit o asemenea personalitate. 

Domnul Academician Doru Pamfil s-a format şi a evoluat în tinereţe într-o familie de 

intelectuali, în a doua jumătate a secolului trecut. Tatăl său, renumitul Profesor Constantin Panfil, face 

parte dintr-o pleiadă remarcabilă de mari geneticieni şi amelioratori care s-au remarcat prin 

revoluţionarea geneticii româneşti, abandonând teoriile lui Lâsenko şi ale miciurinismului şi 

încadrându-se în genetica modernă, bazată fundamental pe mendelism şi morganism şi, mai apoi, pe 
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descoperirea acizilor nucleici şi a rolului lor în ereditate, precum şi pe structura, funcţiile şi biochimia 

acestora şi nu mai puţin important, pe descifrarea codului genetic. 

Cu permisiunea distinsului omagiat de astăzi, amintim doar pe câţiva din coriferii geneticii 

româneşti, care şi-au asumat răspunderea punerii bazelor geneticii şi ameliorării moderne din 

România, în a doua jumătate a secolului XX: Petre Raicu, Nicolae Giosan, Nicolaie A. Săulescu, 

Teofil Crăciun, Tiberiu Mureşan, Constantin Panfil, Nicolaie Ceapoiu, Iulian Drăcea, Viorel Vrîneanu 

ş.a. Aceşti mari geneticieni şi, în primul  rând, mari profesori, au fost şi profesorii, în sens larg, ai 

tânărului Doru Pamfil, ca şi ai altor tineri cercetători ai generaţiei sale. 

Am amintit acest reviriment al geneticii şi ameliorării, căci acesta a permis afirmarea ştiinţei 

româneşti, şi în acest domeniu, în lume, şi a asigurat formarea unei generaţii de specialişti, din care şi 

distinsul nostru sărbătorit face parte, care s-a remarcat prin progrese în domeniu care vor rămâne în 

analele acestei ştiinţe. Nu fără părere de rău, menţionăm şi faptul că, în ultimii 20-30 de ani, ştiinţa 

agricolă românească, incluzând aici şi genetica şi ameliorarea, există doar sub forma unor mici şi 

palide pete de culoare pe un spaţiu cenuşiu. Dacă mai sunt unele mari excepţii, acestea nu fac decât să 

confirme o regulă nefericită. 

Cele prezentate au ca scop şi delimitarea cadrului devenirii Domnului Doru Pamfil de la tânăr 

învăţăcel până la titlul de membru titular al Academiei Române, titlu la care, astăzi, îşi adaugă şi pe 

cel de Doctor Honoris Causa al universităţii noastre. 

Domnul Academician Doru Pamfil s-a născut pe 21 februarie 1953, în familia Profesorului 

universitar Dr. Constantin Panfil, de la Institutul Agronomic din Cluj. Aici a primit o educaţie aleasă 

şi, din exemplul de muncă al tatălui său şi-a dat seama ce înseamnă o profesie în învăţământul 

superior, mai ales în perioada când acesta devenise o persoană cu înalte responsabilităţi administrative 

în cadrul instituţiei în care lucra. 

Prima lecţie învăţată în familie a fost aceea de a munci, apoi a fost aceea de a fi un elev şi un 

student sârguincios, ca prime condiţii de acumulare la un nivel superior a cunoştinţelor şi de remarcare 

în rândul colegilor. 

Absolvă cu success Liceul “Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, în anul 1972, după care, în 

acelaşi an, devine student al Institutului Agronomic din Cluj-Napoca, pe care îl absolvă în 1977, 

obţinând diploma de inginer agronom, specializarea Agricultură. 

Încă din perioada studenţiei este atras de munca de cercetare ştiinţifică şi se afirmă prin 

elaborarea şi publicarea, în anii 1976 şi 1977, a patru lucrări ştiinţifice în domeniul geneticii şi 

ameliorării plantelor, pe o temă referitoare la obţinerea seminţei la trifoiul roşu, prin consangvinizare. 

Cariera profesională şi-a început-o şi şi-a desăvârşit-o în domeniul larg al Biotehnologiilor 

agricole, pe câteva direcţii distincte: micropropagare prin culturi de ţesuturi, microbiologie, 

biotehnologii generale, genetică (clasică şi moleculară) şi ameliorarea plantelor. Este necesar să 

menţionăm că direcţiile geneticii şi ameliorării au fost abordate folosind cele mai avansate şi 

sofisticate metode şi tehnici ale ingineriei genetice. Trebuie recunoscut faptul că direcţiile de cercetare 
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ştiinţifică în care Domnul Acad. Doru Pamfil a excelat la cel mai înalt nivel, devenind o personalitate 

reprezentativă a ştiinţelor biologice aplicate în agricultură, nu ar fi fost posibil de abordat fără o 

pregătire profesional-ştiinţifică de excepţie.  

Începându-şi cariera la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura din Cluj- 

Napoca, imediat după absolvirea facultăţii, Domnul inginer Doru Pamfil are şansa să lucreze pe teme 

de cercetare de micropropagare şi culturi de ţesuturi la plantele pomicole, teme deosebit de 

provocatoare pentru vremea respectivă. De aceea trebuie recunoscut faptul că la condiţiile de 

documentare şi cele tehnico-ştiinţifice destul de precare, în comparaţie cu ce exista în lume, a te 

angaja în aceste direcţii ale biotehnologiilor moderne era un act de mare curaj. 

În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că existau câteva colective de cercetare care căpătau 

contur şi începeau să se afirme în domeniul biotehnologiile moderne: culturi de celule şi ţesuturi, 

micropropagare, embriocultură, androgeneză şi ovogeneză ş.a. Colective mai puternice existau la 

ICEBIOL Bucureşti, la ICCPT Fundulea, la ICPP Mărăcineni Piteşti, dar şi la unele staţiuni de 

cercetari horticole din ţară, cum era SCDP Cluj-Napoca, unde era recunoscută dna Dr. Dorina 

Cachiţă- Cosma şi unde urma să se afirme şi Domnul ing. Doru Pamfil. 

Aici, Domnul Doru Pamfil găseşte condiţii favorabile de formare şi perfecţionare profesională. 

În anul 1977 începe studiile de doctorat pe care le finalizează în 1983 şi, apoi, în anul următor, 1984, 

susţine teza cu titlul: “Cercetări privind cultura in vitro la garoafele de seră Dianthus caryophilus L”. 

În perioada cât lucrează la SCDP Cluj-Napoca, până în 1989, beneficiază de patru stagii de 

documentare şi specializare, de câte o lună, pe probleme de micropropagare şi androgeneză in vitro la 

universităţi şi staţiuni ori institute de cercetări din Germania (în 1977), Marea Britanie (în 1981), 

Ungaria (în 1981) şi Statele Unite ale Americii (în 1984). În această perioadă elaborează şi publică, 

singur sau în colective de autori, 25 de lucrări ştiinţifice, cu rezultate privind cultura in vitro la: trifoi, 

garoafe, gerberă, viţă de vie, cireş, căpşun şi orhidee. 

Această activitate ca cercetător ştiinţific la SCDP Cluj-Napoca se încheie, din punct de vedere 

administrativ, în 1989, dar colaborarea cu acest colectiv deosebit de prodigios, condus cu măiestrie şi 

exigenţă de Profesorul, Stefan Oprea, va continua şi după aceea. După 1987, Domnul Doru Pamfil 

lucra în paralel şi la Institutul Agronomic din Cluj, ca asistent asociat, la disciplinele de microbiologie 

şi micropropagare. Odată cu transferarea la Institut, activitatea Domnului Doru Pamfil se diversifică în 

mod deosebit şi poate fi urmărită distinct pe câteva direcţii majore care l-au consacrat ca o 

personalitate a ştiinţei româneşti: cercetător ştiinţific, cadru didactic, organizator şi conducător al 

activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică ş.a.  

Dintre aceste direcţii, cea care la consacrat mai întâi şi pe care a slujit-o cu ataşament deosebit, 

dar care i-a asigurat succesul şi pentru celelalte direcţii, a fost cea de cercetător şi om dedicat ştiinţei. 

Tematica de cercetare ştiinţifică abordată este complexă şi aparţine biotehnologiilor agricole, aşa după 

cum a mai fost menţionat. Domeniul acesta, deosebit de incitant şi atrăgător, beneficiază de cele mai 

noi şi moderne tehnici de lucru, ca şi de dotări care depăşesc imaginaţia celor avizaţi. La acestea se 
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adaugă sumele de bani, care la nivel mondial, sunt în permanentă creştere. Este suficient să arătăm că 

bugetul afacerilor în biotehnologii este de circa 100 de miliarde de dolari.  

Conştient de lumea  în care a intrat, cercetătorul Doru Pamfil şi-a stabilit o strategie personală 

în care prioritare sunt documentarea şi specializarea, dotarea tehnică, asigurarea finanţării prin 

proiecte de cercetare, şi formarea resursei umane adecvate. 

Începând cu anul 1990, Domnul Doru Pamfil a avut şansa unor stagii de documentare, 

specializare sau calificare la unele din cele mai recunoscute universităţi şi institute de cercetare din 

întreaga lume, care s-au remarcat cu rezultate deosebite în micropropagare, genetică moleculară sau 

microbiologie, cu aplicare la plantele cultivate. În număr de circa 30, aceste stagii însumează 36 de 

luni de înaltă şcoală în domeniul biotehnologiilor. Menţionăm doar câteva din aceste stagii: 

 Gembloux - micropropagare şi markeri genetici; 

 Maryland - bursă Fulbright - variabilitate somaclonală şi metoda RAPD; 

 Beltsville, bursă Fulbright, cercetător invitat şi research fellow - micropropagare şi aplicarea 

metodelor RAPD, RFLP, PCR ş.a. sau folosirea PC în studiul markerilor genetici; 

 Nevada - selecţie asistată de markeri moleculari şi culturi de celule stem;  

 Konstanz şi Viena (BOKU) ş.a. 

Aceste stagii, ca şi altele, i-au asigurat Domnului Profesor Doru Pamfil un background 

ştiinţific de invidiat, o competenţă şi o expertiză de nivel internaţional pe probleme de biotehnologie 

cum ar fi: amprentare genetică, selecţie asistată de markeri moleculari, organisme modificate genetic, 

varietate somaclonală, bioreactoare, tehnologia ADN recombinant, micropropagare prin culturi de 

celule şi ţesuturi, biologia solului ş.a. De asemenea şi-a însuşit metode şi tehnici în folosirea 

computerului pentru optimizarea studiilor de biotehnologie prezentate. 

Punerea în aplicare a bogatei experienţe acumulate în stagiile din străinătate a avut loc, în 

acelaşi timp, cu realizarea unei infrastructuri şi a unei dotări cu echipamentele necesare de cel mai 

înalt nivel. Valorificând şansa accesării de fonduri de la Comisia Europeană sau de la Bugetul 

României, pe bază de proiecte bine documentate, şi făcând parte şi din staff-ul de conducere al 

universităţii, împreună cu câţiva colegi entuziaşti şi curajoşi, dornici de afirmarea instituţiei lor, 

Domnul Profesor Doru Pamfil se implică activ la înfiinţarea, dotarea, organizarea şi funcţionarea unei 

adevărate reţele interne de cercetări ştiinţifice agricole şi, în mod special, biotehnologice. 

A fost director al Laboratorului de markeri genetici, director al Laboratorului de referinţă  

pentru organisme modificate genetic şi director al Platformei de biotehnologie bazată pe cunoaştere. 

Fiind specialist în markeri moleculari şi amprentă genetică la plante, a fost iniţiatorul Centrului de 

Cercetări pentru Biodiversitate. Dar cele mai mari realizări ale USAMV Cluj-Napoca, la care a fost 

fondator sunt cele două institute, deja de renume în cercetarea ştiinţifică românească, de nivel 

european – Institutul pentru Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I al României” (ISV) şi Institutul de 

Cercetari Horticole Avansate  al Transilvaniei (ICHAT). Aceste institute sunt organizate şi echipate 

după model european, aşa cum Profesorul Doru Pamfil şi colegii săi au văzut în ţările avansate ale 
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lumii. Profesorul Doru Pamfil este directorul Centrului de Biotehnologii în Agricultură (BIOCERA), 

din cadrul IVS şi directorul ICHT. 

Formarea personalului a fost o altă grijă a domnului Acad. Prof. univ. Dr. Doru Pamfil. Luând 

în considerare că forţa ştiinţifică a unei comunităţi academice este dată, în primul rând, de calitatea 

profesională a persoanelor care o compun, Domnul Profesor Pamfil, mai ales în perioada în care a 

îndeplinit importante funcţii de conducere  şi, în mod special, funcţia de Rector, a făcut o politică 

aparte, în cadrul strategiei de dezvoltare a USAMV Cluj- Napoca, în a îndruma, a încuraja, a stimula 

şi a sprijini, de regulă, pe cei mai tineri, dar cu potenţial şi cunoştinţe de limbi străine, de a se 

specializa şi califica în cele mai cunoscute şi apreciate centre de cercetări ştiinţifice din lume. S-a 

beneficiat din plin de programele Comisiei Europene: Tempus, Leonardo, Copernicus, Socrates-

Erasmus ş.a. La asemenea investiţii în personal, roadele nu s-au lăsat prea mult aşteptate, mulţi tineri 

dintre cei trimişi la studii în străinătate devenind cadre didactice şi cercetători de mare perspectivă 

pentru USAMV Cluj – Napoca. 

Aşa cum un motor nu funcţionează, oricât de performant ar fi, fără combustibil, tot aşa, şi în 

cercetare, nimic nu merge fără fonduri financiare. Cunoscând acest lucru, Domnul Profesor Doru 

Pamfil, în calitatea sa de cercetător ştiinţific, dar mai ales în cea de conducător ştiinţific a trebuit să 

asigure în mod permanent sursele de finanţare. În acest sens, încă de la începuturile activităţii sale, 

domnul Pamfil a găsit aceşti bani pe bază de granturi acordate la proiectele de cercetare pe care le-a 

câştigat în competiţii naţionale sau europene. Este binecunoscut faptul că nu este uşor să câştigi 

asemenea proiecte, mai ales cu finanţare europeană, pentru proiecte majore de investiţii. Dar 

experienţa, competenţa şi prestigiul profesional al Domnului Profesor Pamfil au asigurat succesul 

celor mai multor proiecte. Ca urmare, domnul Profesor Doru Pamfil a participat la peste 30 de proiecte 

de cercetare naţionale şi 13 proiecte internaţionale, cu o valoare totală de peste 20 de milioane de euro. 

La 12 din proiecte naţionale şi la patru din cele europene, Domnul Profesor Pamfil a avut calitatea de 

director de proiect, demonstrând, în felul acesta, şi calitatea de manager competent. 

În circumstanţele prezentate, formare profesională, dotare tehnică, echipe de cercetare, 

proiecte şi granturi, Domnul Profesor Pamfil realizează o operă ştiinţifică vastă şi unanim recunoscută 

în ţară şi străinătate. În afară de cele 13 cărţi, pe domeniul biotehnologiei şi microbiologiei, opera sa 

ştiinţifică cuprinde peste 350 de lucrări ştiinţifice, în domeniul biotehnologiei, din care peste 260, sunt 

în limbi străine, iar din acestea, peste 60 sunt publicate în reviste ISI, de mare prestigiu internaţional. 

Lucrările sale sunt cunoscute şi citate de numeroşi autori, fapt confirmat de un Indice Hirsch de peste 

12, cu peste 700 de citări. 

La acest palmares ştiinţific se adaugă cinci brevete de invenţie, în calitate de coautor şi trei 

cultivare de cătină, de asemenea, în calitate de coautor. 

Bogata activitate ştiinţifică este completată fericit cu cea de participant la peste 60 de 

manifestări ştiinţifice internaţionale, ca şi cu cea de iniţiator al Simpozionului internaţioanal: 

“Perspective ale agriculturii mileniului III”, ajuns la a –XIV a ediţie. 
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Opera sa ştiinţifică l-a propulsat în lumea marilor oameni de ştiinţă români, în domeniul 

agriculturii din ţară şi de peste hotare. 

Activitatea didactică urmează celei de cercetător ştiinţific, ca importanţă. Întreaga activitate 

didactică se bazează pe experienţa şi excelentele rezultate din cercetarea ştiinţifică, recunoscut fiind 

faptul că nu poţi să fii un dascăl competent fără o temeinică pregătire ca om de ştiinţă. Importantă este, 

de asemenea şi activitatea de producţie sau legătura permanentă cu aceasta. 

Aşa după cum s-a văzut, Domnul Profesor Pamfil îşi începe cariera didactică încă din 1987, 

când devine asistent asociat la USAMV Cluj-Napoca, la disciplinele de microbiologie şi 

micropropagare. 

Începând din 1989 şi până în 1994, funcţionează ca şef de lucrări, la aceeaşi universitate, la 

disciplinele microbiologie, biotehnologie şi micropropagare. Până în această perioadă, inclusiv, prin 

grija de a oferi studenţilor, ca şi altor specialişti, materiale inedite de studiu, elaborează, încă din 1984, 

capitolul “Incompatibilitatea sexuală în  genetica sexelor”, în cartea “Genetica sexelor” de C. Panfil, 

iar apoi, în 1989, capitolul  “Implicarea biotehnologiei în ameliorarea plantelor horticole”, în Şt. Oprea 

şi V. Cociu “Metode de cercetare în ameliorarea plantelor horticole”. De asemenea, ca titular al 

disciplinei de biotehnologie este considerat iniţiatorul cursului de “Biotehnologii agricole”(din 1990), 

iar ca titular la disciplina de microbiologie elaborează şi publică, în calitate de singur autor cursul 

universitar “Microbiologie” (în 1991). 

Din anul 1994 până în 1998 deţine funcţii de conferenţiar la aceleaşi trei discipline, iar în 1998 

devine profesor universitar pentru disciplinele menţionate. Odată cu aceste avansări în grad sau chiar 

mai devreme începe marea carieră didactică a Domnului Profesor Doru Pamfil. 

Apariţia programelor de master a reprezentat oportunitatea fericită de valorificare a deosebitei 

sale expertize în genetica moleculară. Astfel, la programele de master “Inginerie genetică în 

ameliorarea plantelor“ şi “Biotehnologii vegetale“, predă o serie de cursuri cum ar fi: Tehnici de 

izolare şi clonare a genelor în vederea transformării genetice şi de markeri, Selecţie asistată de markeri 

la speciile forestiere, Tehnici de inginerie genetică, Tehnici moleculare de analiză taxonomică ş.a. 

Conţinutul multora din aceste cursuri se regăseşte în celelalte cărţi pe care le-a scris Domnul Profesor 

Pamfil, singur sau în colaborare. Dintr-un total de 13 titluri, mai menţionăm câteva care au valoare de 

ferestre în domenii noi pentru ştiinţa românească. 

Cartea “Microbiologie”, din 1991, este reeditată în 1997, sau este reluată în forme mult 

modificate împreună cu Henegariu O., în 1996, sau cu Pop Rodica, în 2017. De asemenea, 

semnificativă, în acest sens, este şi cartea “Testarea OMG“, împreună cu Sisea C., în 2010, şi cea 

realizată cu Palada-Nicolau Magdalena ş.a., intitulată “Biotehnologii de înmulţire, selecţie şi 

conservare la plantele ornamentale lemnoase“, în 2008. 

Din anul 2002 a devenit conducător de doctorat, în cadrul IOSUD USAMV Cluj-Napoca, în 

domeniul de doctorat “Horticultură“, specializarea “Genetica şi ameliorarea plantelor“. În această 

calitate, continuându-şi vocaţia pentru promovarea biotehnologiilor, în 2001, iniţiază prima Şcoală 
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doctorală în biotehnologii, iar în 2005, înfiinţează prima şcoală postdoctorală în biotehnologii. Sub 

conducerea sa au fost finalizate 24 de teze de doctorat şi nouă rapoarte finale de postdoctorat, iar 10 

doctoranzi sunt în stadiul de elaborare sau finalizare a tezelor. 

Prestigiul său profesional în munca de cercetare ştiinţifică şi în cea de la catedră l-au propulsat 

în personalul de conducere al universităţii, până la cel mai înalt nivel, respectiv în responsabilitatea de 

Rector al universităţii. Abilităţile de conducător şi le-a manifestat încă din perioada de la Staţiunea 

Pomicolă, unde a fost şeful Laboratorului de micropropagare in vitro. Devenind cadru didactic la 

USAMV Cluj-Napoca, în perioada 1992-2008 a fost membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de 

Horticultură. Din 1992 până în 2012 a fost membru în Senatul universităţii, din partea Facultăţii de 

Horticultură. 

O funcţie, aparte de cele pe care le vom prezenta, este cea de director al cunoscutei Edituri 

Academic Press, editură care are ca primă misiune să promoveze, prin publicare, rezultatele muncii 

ştiinţifice desfăşurate de USAMV Cluj-Napoca, ca şi de alte instituţii de profil din ţară sau din 

străinătate. Menţionăm, în mod deosebit, şi faptul că Editura Academic Press publică şi un număr de 

15 reviste ale universităţii, din care şi celebra “Notulae Botanicae”. 

Implicarea Domnului Profesor Doru Pamfil în conducerea nemijlocită a USAMV Cluj- 

Napoca, începe în 1992, când devine prodecan al Facultăţii de Horticultură. Această funcţie o deţine 

până în anul 2000. În această calitate, împreună cu conducerea facultăţii şi cu sprijinul generos al 

conducerii universităţii, a contribuit la modernizarea şi eficientizarea facultăţii, prin înfiinţarea de noi 

specializări şi prin ajustarea programelor analitice, în accord cu Programul Bologna. 

Din anul 2000 până în 2008, a avut responsabilitatea funcţiei de prorector al USAMV Cluj-

Napoca cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale. Valorificând la maxim experienţa sa 

deosebită în aceste două domenii, ca şi conjunctură favorabilă, am putea spune fastă, pentru cercetarea 

ştiinţifică din România, Domnul Profesor Pamfil, alături de conducerea universităţii, a asigurat 

premisele unei dezvoltări fără precedent a USAMV Cluj- Napoca, plasând-o prin cele mai apreciate la 

nivel naţional. Relaţiile internaţionale s-au dezvoltat prin legături instituţionale cu cele mai cunoscute 

universităţi din Europa în domeniile ştiinţelor agronomice, cele mai multe din aceastea pe baza 

Programelor Comisiei – Europene, aşa după cum a mai fost arătat. Aceste relaţii, în viziunea modernă 

a Domnului Profesor Pamfil, trebuie să asigure prestigiul ştiinţific al universităţii şi, nu în ultimul 

rând, calificarea şi expertiza persoanelor participante. În felul acesta s-a stabilit o bază solidă pentru 

internaţionalizarea universităţii, în sensul înscrierii acesteia în marile reţele de cercetare şi studiu din 

lume. 

În perioada 2008-2016, Domnul Profesor Pamfil deţine cea mai înaltă şi onorantă funcţie în 

universitate, cea de RECTOR. Funcţia de rector a însemnat punerea în aplicare a unui program 

managerial propriu care s-a bazat, în primul rând, pe continuarea programului anterior, program la 

care Domnul Profesor Pamfil a avut o contribuţie importantă, în calitate de prorector. Programul său 

managerial poartă amprenta personală, accentul fiind pus pe dezvoltarea cercetării ştiinţifice (bază 
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material de înalt nivel şi personal de cea mai bună calitate) şi a relaţilor interuniversitare naţionale şi 

europene. 

Consecvent dorinţei de creştere a prestigiului universităţii, Domnul Rector Doru Pamfil a fost 

promotorul schimbării strategiei acesteia spre una de cercetare avansată. Ca urmare a succesului 

acestei strategii, USAMV Cluj- Napoca a intrat în topul celor mai performante universităţi din ţară – 

locul 12, în anul 2011, precum şi poziţionarea favorabilă a acesteia în evaluările europene U – 

Multirank, în 2014. Continuând acest trend ascendant, USAMV Cluj-Napoca este, în prezent, o 

universitate de prestigiu din sistemul de învățământ superior românesc, cu largă recunoaștere 

internațională. 

Performanţa universităţii surori din Cluj–Napoca este rodul comun al muncii personalului 

academic, dar acest rod a fost posibil numai printr-o conducere model, deschisă spre nou şi aliniată 

noilor tendinţe din învăţământul superior din Europa, în general, şi în cel agronomic în special,  

asigurată de Domnul Rector Doru Pamfil. 

Recunoaşterea personalităţii sale complexe, de om de ştiinţă, dascăl, manager şi expert în 

diferite domenii ale biotehnologiilor agricole s-a realizat în timp, de la nivelul colectivelor în care a 

lucrat ca cercetător şi cadru didactic universitar, până la nivelul comunităţilor academice din ţară şi din 

străinătate. Astfel, este membru în asociaţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale dintre 

cele mai selecte. Dintre asociaţii enumerăm câteva mai reprezentative: 

 Asociaţia Română de Culturi de Ţesuturi Vegetale (1991); 

 Asociaţia Română de Biotehnologie (1991); 

 International Association of Plant Tissue Culture (1993); 

 American Society for Horticultural Science (1994); 

 American Society for in Vitro Biology (1995); 

 European Tissue Culture Association (1995); 

 International Assoc. for Horticultural Science (1997); 

 ESNA-European Society for New Methods in Agricultural Research (2007). 

Cele mai importante organizaţii profesionale în care a fost sau este membru sunt menţionate în 

continuare: 

 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, comisia 5 – 

vicepreşedinte (2000-2005); 

 Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (2001-

2003); 

 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, membru asociat (2002) şi  membru de onoare (2009); 

 Comisia pentru Organisme Modificate Genetic, din cadrul Academiei Române (2003); 

 Comisia Naţională de Biosecuritate a Ministerului Mediului (2004-2005); 

 Consorţiul European al Laboratoarelor de Organisme Modificate Genetic, EU-ISPRA – Italia 

(2002); 
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 Comitetul de Conducere al Consorţiului European al Laboratoarelor de Organisme Modificate 

Genetic, EU-ISPRA – Italia (2007); 

 Comitetul director al ICA-CASEE (2011); 

 Conferinţa Rectorilor Europeni – trezorier (2013); 

 Academia Română, membru corespondent (2009) şi membru titular (2015); 

Desigur, dintre toate calităţile de membru în asociaţiile şi organizaţiile ori organismele 

menţionate sau cele nemenţionate, cea mai onorantă este cea de membru titular al Academiei Române, 

forul cel mai înalt al oamenilor de seamă, al înţelepţilor unei naţii. 

Marea sa personalitate clădită prin munca de om de ştiinţă, de profesor universitar şi de 

manager a fost răsplătită prin diplome, premii şi diferite titluri. 

Astfel, în 2014, la Gala proiectelor europene, proiectul  “Institutul de Cercetări Horticole al 

Transilvaniei”, al cărei director a fost, primeşte Diploma de Excelenţă şi Marele Premiu, la categoria 

Competitivitate. 

La Salonul Internaţional de Invenţii PROINVENT, ediţia XII, pentru  munca de cercetător a 

fost premiat cu Medalia de Aur şi cu Marele Premiu, de către Ministerul Educaţiei din Republica 

Moldova. 

Pentru anii 2011, 2012 şi 2013, USAMV Cluj-Napoca i-a acordat Diploma de Excelenţă 

“Profesorul Anului”. 

În anul 2011, Domnul Profesor Pamfil a fost onorat de către Universitatea din Oradea cu titlul 

academic Doctor Honoris Causa. 

În acelaşi an 2011, Republica Franceză i-a acordat “Diplome Officer d l' Ordre du Merite 

Agricole”.  

The Club of Rectors, Oxford, i-a apreciat activitatea științifică prin „Certificate of Excellence 

– Best Scientist”, 2013. 

Consiliul Municipal Cluj-Napoca, în 2013, acordă Domnului Profesor Pamfil titlul de „Senior 

al Cetății”. 

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului îl onorează cu înaltă distincție „Crucea 

Transilvaniei”, în 2015. 

Și, foarte recent, în 4 octombrie 2018, Universtitatea Agrară de Stat din Moldova i-a acordat 

titlul onorific de Doctor Honoris Causa. 

Impresionantele realizari ale Domnului Academician Doru PAMFIL nu sunt numai rodul 

activităților Domniei sale, ci și expresia circumstanțelor mai mult sau mai puțin favorabile în care s-a 

format și pe care le-a străpuns cu curaj și valorificat, timp de peste 50 de ani, prin talent, devoțiune și 

muncă fără de odihnă, ajungând astfel la desăvârșirea pe care puțini o pot atinge. 

 Aceste realizări onorează pe omagiatul nostru de astăzi și este un întemeiat motiv de mândrie 

personală, fiind în aceeași măsură motiv de mândrie pentru școala românească de agricultură la care s-

a format, ca și pentru generația contemporană a oamenilor de știintă care slujesc agricultura 

românească. 
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Iată, așadar, un portret al Domnului Profesor univ. Dr. Doru Pamfil, membru titular al 

Academiei Române, portret pe care l-am dorit cât mai curpinzător, dar suntem siguri ca nu am reușit 

în totalitate. Prin acest Laudatio s-a dorit să prezentăm, în primul rând, motivația pentru care Senatul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în onoranta 

tradiție universitară, omagiază distinsa personalitate a științelor agricole românești, Academicianul 

Doru Pamfil, ca exemplu de muncă și viață, spre cinstea și onoarea comunității în care s-a format, și îi 

acordă titlul onorific de Doctor Honoris Causa. 

 Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Academician Doru PAMFIL este 

deosebit de onorantă pentru universitatea noastră și comunitatea sa academică și are semnificația 

recunoașterii unui model de succes și a angajamentului nostru de a contribui într-o cât mai mare 

măsură la propăşirea științei românești.  
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