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CONSTANTIN CRĂCIUN
Profesor universitar doctor emerit ‖ Professor Emeritus Doctor
Microscopia electronică – mijloc de investigare a microcosmosului
Electron microscopy – investigation manner of microcosmos
Motto: Numai munca cu pasiune şi perseverenţă îţi poate aduce mulţumire şi satisfacţii!
Motto: Only work with passion and perseverance can bring you fulfillment and satisfactions!

Născut în anul 1937 în fostul judeţ Romanaţi, la Pîrscoveni,
a absolvit Liceul Teoretic din Corabia, în anul 1954. Datorită etichetei „origine nesănătoasă” nu a putut urma imediat
facultatea, dar a absolvit Şcoala Tehnică de Topografie din
Bucureşti (1957), lucrând ca topograf la Oficiul de cadastru al regiunii Crişana. A făcut
armata ca soldat neinstruit la
batalionul de muncă (DGSM).
În urma unei liberalizări
parţiale, a putut urma cursurile facultăţii de Biologie de la
Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca (1961-1966).
De la absolvirea facultăţii până
în prezent a lucrat în cercetare şi învăţământul universitar,
iniţial pe postul de cercetător
ştiinţific la Centrul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca
(1966-1978), apoi la Laboratorul de Microscopie Electronică de la Universitatea
„Babeş-Bolyai” (iniţiat de prof.
V. Gh. Radu), pe care l-a organizat şi condus între 1971-2000,
iar din anul 2000 până în prezent este director al Centrului
de Microscopie Electronică, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi, totodată,
profesor consultant la Facultatea de Biologie şi Geologie,
cu predare pentru două mastere şi şcoala doctorală a disciplinelor Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii
celulei şi Microscopie electronică. Începând cu anul 1992, a
funcţionat în paralel pe post de profesor asociat la Universitatea din Oradea şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, unde a predat disciplinele: Histologie, Biologie
Celulară, Citologie generală şi Microscopie Electronică, la
facultăţile de Medicină şi Biologie. Este conducător de doctorat în ramura Biologie, specializarea Biologie Celulară, la
Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu 17 doctoranzi (14 cu tezele
susţinute, din care unul străin).
Întreaga activitatea de cercetare ştiinţifică a desfăşurat-o în domeniul Biologiei Celulare. Hotărâtoare pentru
formarea sa ca specialist a fost întâlnirea din anul 1971 cu
profesorul George Emil Palade, discuţiile purtate, aprecierea de care s-a bucurat apoi din partea domniei sale. Dovadă este participarea sa, în anul 2003, alături de câteva personalităţi (şapte invitaţi speciali din întreaga lume, din ţările Europei de est participând doar profesorii C-tin Crăciun
şi Gheorghe Benga), la festivitatea organizată de Wayne
State University din Detroit, cu prilejul împlinirii vârstei de
90 de ani. Cu această ocazie a avut loc festivitatea „George
Emil Palade Lecture” şi acordarea Premiului internaţional
şi a medaliei de aur „George Emil Palade”, primul laureat
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Born in 1937 in former county Romanaţi, at Pîrscoveni, he
graduated High School in Corabia, in 1954. Because of the
label “unhealthy origin” he couldn’t go to faculty right away,
but he graduated from Technical School of Topography in
Bucharest (1957), working as topographer at Land Registry Office of Crişana region.
He attended the army as untrained soldier in labor regiment (DGSM).
Following a partial liberalization, he could attend the
courses of the Faculty of Biology at “Babeş-Bolyai” University in Cluj-Napoca (19611966). Since faculty graduation until now, he worked in
research and academic education, first of all on the position
of scientific researcher at the
Center of Biologic Researches
in Cluj-Napoca (1966-1978),
then at the Laboratory of Electron Microscopy at “BabeşBolyai” University (initiated by Prof. V. Gh. Radu), that he
organized and coordinated in the period 1971-2000. Since
2000 until now he has been director of the Center of Electron Microscopy, Faculty of Biology and Geology, “BabeşBolyai” University Cluj-Napoca and, at the same time, consultant professor at the Faculty of Biology and Geology,
teaching disciplines “Advanced aspects of cell structure and
ultrastructure” and “Electron microscopy” for two masters
and PhD school. As from 1992, he functioned in parallel
as associate professor at the University of Oradea and the
West University “Vasile Goldiş” of Arad, where he taught:
Histology, Cellular Biology, General cytology and Electron
Microscopy, at the Faculties of Medicine and Biology. He is
PhD coordinator for Biology, Cellular Biology specialization, at “Babeş-Bolyai” University, with 17 PhD students
(14 presented their theses, out of which one was foreign).
He performed the entire scientific research activity in
the domain of Cellular Biology. The meeting in 1971 with
Professor George Emil Palade was decisive for his formation as specialist, due to the discussions they had and the
appreciation he enjoyed from him afterwards. The proof is
his participation, in 2003, with a few personalities (seven
special guests from all over the world and from Eastern
European countries participated only professors C-tin
Crăciun and Gheorghe Benga), at the event organized by
Wayne State University in Detroit, for its 90th anniversary.
The same event hosted “George Emil Palade Lecture” Gala
and were awarded the International Prize and gold medal “George Emil Palade”, the first laureate being Gunther

Cristian Colceriu

Cluj Contemporary Elites

fiind Gunther Blobel, discipol al profesorului G. E. Palade şi
Laureat Nobel pentru Medicină şi Fiziologie pe anul 1999.
Cu acest prilej, Wayne State University din Detroit a primit
numele “George Emil Palade” University.
Aprecierea activităţii sale ştiinţifice, desfăşurate în domeniul biologiei celulare, s-a concretizat de-a lungul timpului
prin următoarele rezultate: 531 lucrări ştiinţifice publicate
in extenso, din care 106 în reviste recunoscute ISI; 25 cărţi şi
monografii, din care 4 în străinătate, 2 indexate ISI; 9 brevete
de invenţie, din care 4 înregistrate ISI; 22 volume colective
editate; 17 granturi CNCSIS şi CNMP în calitate de director
şi 13 ca partener şi 140 contracte de cercetare ca director
şi principal executant Această activitate ştiinţifică a fost încununată prin premiul „Traian Săvulescu”, din partea Academiei Române (2001), precum şi a premiului „Maya şi Nicolae
Simionescu”, din partea Societăţii Naţionale de Biologie Celulară (2003), dar în special prin acordarea distincţiei de
Doctor Honoris Causa de către Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad (2003) şi de către UMF „Iuliu Haţieganu”
din Cluj-Napoca (2008), profesor emerit al UBB (2012)
Realizările în activitatea didactică, dar în special în cea
de cercetare, se datorează muncii depuse zi de zi, între orele
8-20 şi uneori 22, cu servirea prânzului numai în laborator,
cele mai bune zile de lucru fiind sâmbăta şi cele mai multe
duminici, cu numai câteva zile de concediu anual, iar de peste 20 ani fără concedii şi fără întreruperi timp de 40 de ani.
Profesorul Constantin Crăciun este membru al unor
asociaţii şi societăţi ştiinţifice: European Cell Biology Organization (1995); European Microscopy Society (1998);
International Association for Plant Tissue Culture (1997);
International Association for Ecology (INTECOL) (1998);
Japanese Society of Plant Physiology (1998); Malpighi
Academy for the Study of MicroscopicAnatomy (Rome)
(1999); Societatea Română de Microscopie Electronică
(1972); Societatea Română de Biologie Celulară (1982);
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1986); Asociaţia Română de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale
(1994); Societatea Ornitologică Română (1997); Fundaţia Guvernamentală pentru Ştiinţă (FORS) (1999). Din
16.02.07 este preşedinte al Filialei Cluj-Napoca al S.R.B.C.


Blobel, disciple of professor G.E. Palade and Laureate of the
Noble Prize for Medicine and Philosophy in 1999. At that
occasion, Wayne State University in Detroit received the
name “George Emil Palade” University.
The appreciation of his scientific activity in the domain
of cellular biology was concretized in time by the following results: 531 scientific works published in extenso, out
of which 106 in magazines recognized ISI; 25 books and
monographs, out of which 4 abroad, 2 indexed ISI; 9 invention patents, out of which 4 registered ISI; 22 collective volumes published; 17 CNCSIS and CNMP grants as
director and 13 as partner and 140 research contracts
as director and main performer. This scientific activity was crowned by the prize “Traian Săvulescu”, from
the Romanian Academy (2001), as well as by the prize
“Maya and Nicolae Simionescu”, from the National Society
of Cell Biology (2003), but especially by Doctor Honoris
Causa distinction from the West University “Vasile Goldiş”
of Arad (2003) and by UMPh “Iuliu Haţieganu” of ClujNapoca (2008), Professor emeritus of UBB (2012)
His accomplishments in didactic activity, but especially
in the research field are due to everyday work, from 8 to
8 pm and sometimes 10 pm, by having lunch only in the
laboratory, the best working days being Saturday and most
Sundays, with a few days of yearly holiday, over 20 years
without holidays and 45 years without interruptions.
Professor Constantin Crăciun is member of associations and scientific societies: European Cell Biology Organization (1995); European Microscopy Society (1998);
International Association for Plant Tissue Culture (1997);
International Association for Ecology (INTECOL) (1998);
Japanese Society of Plant Physiology (1998); Malpighi
Academy for the Study of Microscopic Anatomy (Rome)
(1999); Romanian Society of Electron Microscopy (1972);
Romanian Society of Cell Biology (RSCB) (1982); Association of Romanian Scientists (1986); Romanian Association
of Vegetal Cell and Tissue Culture (1994); Romanian Ornithological Society (1997); Governmental Science Foundation (FORS) (1999). On 16.02.07 he was appointed president of Cluj-Napoca subsidiary of R.S.C.B.

Biologia celulară şi moleculară ca ştiinţă de sine
stătătoare, a luat naştere în urmă cu aproximativ o jumătate de secol, ca urmare a utilizării complexe a trei
metodologii: microscopia electronică, fracţionarea
celulară şi culturile de celule. Domnule profesor, cum
arată materia vie creată în natura pe care aveţi posibilitatea şi competenţa de a o examina la nivel celular şi
subcelular, de ţesut, de organ, de la scara nano şi micro
până la cea macrobiologică?
Cred că întrebarea se referă la materia vie existentă în
natură, pentru a elimina de la început disputa dintre termenii „a creea” şi „a fi structurată”, dispută aprigă până relativ recent, între „creaţionism” şi „evoluţionism”. Ambele
concepţii analizează lumea vie şi factorii care acţionează
asupra acesteia, diferenţa principală fiind legată de apariţia materiei vii pe planeta noastră. Odată cu dezvoltarea
ştiinţei (care îşi recunoaşte limitele sale) şi odată ce biserica (catolică în principal), a recunoscut unele concepte ale
ştiinţei actuale (originea şi vârsta Universului, evoluţia în
cuprinsul unor grupe sistematice în cadrul aceluiaşi plan
de organizare ş.a.), disputa s-a mai atenuat. Un factor principal al atenuării l-a constituit şi dispariţia ca entitate statală a Uniunii Sovietice şi a reducerii influenţei şcolii sale filosofice (comuniste). Apoi, trebuie acceptată diferenţa dintre
formele acelulare de viaţă (virusuri, viroizi, plasmide) şi
organismele celulare, procariote şi eucariote.

Cellular and molecular biology appeared as freestanding science half of century ago, following the complex use of three methodologies: electron microscopy,
cellular fractionation and cultures of cells. Professor,
how does the living matter created in nature appear,
which you have the possibility and competence to examine at cellular and sub cellular level, tissue and organ level, from nano and micro scale to macro-biologic
scale?
I believe the question refers to the living matter existing in nature, to exclude from the beginning the dispute
between “create” and “be structured”, sharp dispute until
recently, between “creationism” and “evolutionism”. Both
concepts analyze the living world and factors that act upon
it, the main difference being related to the apparition of living matter on our planet. With the development of science
(that recognizes its limits) and once the church (mainly
Catholic), recognized certain scientific concepts (origin
and age of Universe, evolution in systematic groups within
the same organization plan etc), the dispute attenuated. A
main factor represented also the disappearance as state
entity of the Soviet Union and the decrease of its philosophical school influence (communist). Then, there has to
be accepted the difference between non-cellular forms of
life (viruses, viroids, plasmids) and cellular organisms,
prokaryotes and eukaryotes.
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Clarificate aceste aspecte, trebuie să fim conştienţi de
diferenţele de mărime de la scala nano (domeniu de acţiune al enzimelor) şi scala micro (domeniul ultrastructurii
organitelor celulare), domenii invizibile cu ochiul liber,
care împreună formează microcosmosul, pe de o parte şi
domeniile celulare, individual (al organismului), populaţional, domeniul biocenozei şi al biosferei, care formează
domeniul macrocosmosului. În fiecare din aceste domenii
sau niveluri de organizare a materiei vii, există interacţiuni între diferitele componente ale sistemelor biologice ş.a.
Este evident, astfel, că aspectele sub care se prezintă materia vie sunt extrem de diferite. Deşi nu reprezintă limitele
extreme, putem da ca exemplu diferenţa dintre absorbţia
unui glucid (nivel molecular) şi întâlnirea noastră cu un
mamifer în savana africană sau în regiunile arctice.
La nivel molecular primează diferite reacţii care au loc
permanent, reacţii de sinteză şi descompunere, influenţate
de condiţiile mediului ambiant abiotic şi biotic (temperatura, umiditatea, presiunea de oxigen, diverse substanţe prezente şi diverse constante fizice ş.a.).
În cadrul Centrului de Microscopie Electronică, pe care
l-am înfiinţat în anul 2000 cu ajutorul unui proiect de tip
BCUM şi la dotarea căruia am participat şi particip activ,
studiem structurile celulare normale şi patologice, în condiţii normale, experimentale, sau de mediu modificat. Aceste
studii ne permit să explicăm adaptarea organismului, animal sau vegetal, la diferiţi factori de mediu, precum reacţia
lor la acţiunea noxelor din mediul ambiant (majoritatea ca
urmare a activităţii antropice, dar şi emise de factori cosmici sau telurici), interdependenţa dintre organitele celulare, relaţiile dintre diferite organisme, răspunsurile la efectele unor medicamente şi mai ales a unor substanţe care
urmează să intre în componenţa unor medicamente ş.a.
Care sunt cele mai importante progrese obţinute în
cunoaşterea, organizarea şi funcţionarea lumii vii?
Răspunsuri pot fi mai multe, diverse, dependent de domeniul de specilizare al cercetătorului intervievat.
Un genetician ar afirma, fără a clipi, că descifrarea
genomului uman la începutul acestui mileniu (februarie
2001, cu o completare în 2003), reprezintă un progres
remarcabil al ştiinţei. Pe această bază sunt direcţionate
cercetările de terapie genică, sunt aprofundate cunoştinţele despre organizarea şi funcţionarea materiei vii,
fapt care permite dirijarea conştientă a experimentelor
în vederea ameliorării tuturor formelor de viaţă. Odată
cu descifrarea genomului uman, au fost abordate multiple alte studii asupra genomurilor speciilor importante pentru om (de menţionat că genomul unor virusuri,
procariote sau eucariote mai simple au fost descifrate
anterior) şi au apărut o serie de ramuri noi ale ştiinţei,
axate pe elucidarea complexităţii vieţii şi a legilor care
o guvernează: genomică, proteomică, metabolomică,
transcitypomică ş.a.
Un medic terapeut ar sublinia importanţa utilizării celulelor stem în terapie. Introducerea unor celule stem embrionare, cu gene normale, într-un organ afectat, ar conduce
la înlocuirea treptată a celulelor mutante, afectate, conducând la înlaturarea maladiei şi la însănătoşirea pacientului.
Un specialist în biologie moleculară ar sublinia importanţa telomerilor şi a telomerazei, care pot conduce la mărirea timpului, respectiv a duratei vieţii tuturor organismelor. Telomerii sunt capetele cromosomilor care îi individualizează, fiind cunoscuţi de la mijlocul secolului trecut (H. J.
Muller şi Barbara McClintock, 1938), iar telomeraza a fost
izolată de C. W. Greider şi E. H. Blackburn în 1985. Studii
efectuate recent au evidenţiat că dimensiunea telomerilor se reduce odată cu numărul diviziunilor celulare, astfel
încât, în condiţii normale celulele se pot divide un număr
limitat de ori (excepţie făcând celulele carcinogene). Con-
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As these aspects were clarified, we have to acknowledge
the differences of size between nano (domain of action of
enzymes) and micro scale (domain of organelles’ ultrastructure), invisible domains with the naked eye that form
together the microcosmos, on the one side and cellular domains, individual (of the organism), populational, domain of
biocoenosis and biosphere, which form the domain of macrocosmos. In each of these domains or levels of organization
of living matter, there are interactions between the different
components of biological systems etc. It is therefore obvious
that the living matter appears under extremely different aspects. Although it doesn’t represent the extreme limits, we
can give as example the difference between the absorption
of a glucide (molecular level) and our meeting with a mammal in African savanna or in Arctic regions.
At molecular level there are different reactions that take
place permanently, reactions of synthesis and discomposure, influenced by the conditions of biotic and abiotic environment (temperature, humidity, oxygen pressure, different
substances present and different physical constants etc).
At the Center of Electron Microscopy, which I founded in 2000 with the help the World Bank project of type
BCUM, contributing actively to its equipment, we study
normal and pathological cellular structures, in normal, experimental conditions or in changed environment. These
studies allow us to explain the adjustment of animal or
vegetal organism to different environment factors, as well
as their reaction to the action of environment noxes (most
after anthropic activity, but also caused by cosmic or telluric factors), interdependence between organelles, relations between different organisms, response to the effects
of certain drugs and especially of substances that will be
part of drugs etc.
Which are the most important progresses obtained
in the discovery, organization and functioning of living
world?
I can give several different answers, according to the
specialization domain of the researcher interviewed.
A geneticist would say in a blink that the deciphering
the human genome at the beginning of this millennium
(February 2001, with a completion in 2003), represents
a remarkable progress of science. Researches of gene
therapy are directed on this line and knowledge about the
organization and functioning of organized matter is fathomed, which allows the conscious control of experiments
to improve all forms of life. After the human genome was
deciphered, multiple other studies were approached on genomes of important species for the human (the genome of
some simpler viruses, prokaryotes or eukaryotes were deciphered before) and appeared a series of new branches of
science, focused on discovering the complexity of life and of
the laws that govern it: genomic, proteomic, metabolomic,
transcitypomic and others.
A therapist would underline the importance of stem
cells in therapy. The introduction of embryonary stem cells,
with normal genes, in an affected organ, would lead to
gradual replacement of mutant, affected cells, eliminating
the disease and helping the patient improve in health.
A specialist in molecular biology would underline the
importance of telomeres and telomerase, which can lead
to the extension of time, respectively of life duration for
all organisms. Telomeres are the extremities of chromosomes that individualize them, being known from the
half of last century (H. J. Muller and Barbara McClintock,
1938) and telomerase was isolated by C. W. Greider and E.
H. Blackburn in 1985. Recent studies evidenced that the
dimension of telomeres decreases along with the number
of cell divisions, and in normal conditions cells can divide
a limited number of times (except for carcinogen cells).
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trolând nivelul cantitativ al telomerazei în celulă, poate fi
prelungit numărul de cicluri de diviziune al celulelor normale şi implicit durata de viaţă a diferitelor organisme. Pe
de altă parte, descoperirea poate constitui o modalitate
de inhibare a activităţii celulelor carcinogene. Importanţa
acestei descoperiri este dovedită de acordarea premiului
Gruber (echivalentul premiului Nobel, ca valoare şi importanţă ştiinţiţifică) doamnei Elisabeth H. Blackburn în anul
2006 (pentru studiile sale asupra telomerilor şi telomerazei şi pentru susţinerea sa ştiinţifică), eveniment urmat de
acordarea premiului Nobel pentru medicină şi fiziologie
în anul 2009, pentru Elisabeth Blackburn, Carol Greider şi
Jack Szostak, pentru cercetări privind „modul în care cromosomii pot fi copiaţi complet în timpul diviziunii celulare
şi cum pot fi protejaţi în calea degradării”.
Cum aţi încadra din perspectiva trinomului idei concepţii - viziuni, identitatea specialistului Constantin
Crăciun pe linia precursori-mentori-discipoli ai şcolii
de biologie de la Cluj?
Am avut şansa de a fi student la facultatea de Biologie
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj şi de a avea drept
profesori, care au îndrumat formarea noastră ca specialişti,
o pleiadă de mari biologi români. Dintre aceştia pot menţiona pe acad. Emil Pop (fiziologie vegetală), acad. Eugen
A. Pora (fiziologie animală), acad. Oreste Marcu (entomologie), m.c. acad. Vasile Gh. Radu (zoologia nevertebratelor),
prof. dr. doc. Victor Pop (zoologia vertebratelor), prof. dr.
doc. D. Roşca (fiziologie animală), profesorii dr. doc. Eugen
Ghisa şi Ştefan Csuros (botanică), prof. dr. doc. Ştefan Kiss
(microbiologie), cu scuzele că am omis mulţi alţii. Am avut
şansa de a fi coleg de promoţie sau de generaţie cu numeroşi specialişti formaţi la şcoala clujeană de biologie. Personal, am avut şansa de a fi acceptat în colectivul profesorului
Vasile Gh. Radu, care a fost îndrumătorul tezei mele de doctorat. Ulterior am fost încadrat în colectivul de cercetare al
d-lui acad. Eugen A. Pora, unde am lucrat împreună cu colegi valoroşi ca: dr. doc. Carol Wittemberger, dr. Alexandru
Abraham, dr. Joszef Madar şi Ioan Deaciuc, iar mai recent
cu prof. dr. Corneliu Tarba, prof. dr. Nicolae Dragoş şi conf.
dr. Corina Roşioru. Existenţa unei tradiţii în învăţământul
clujean de biologie, a unor mentori de valoare superioară
care au contribuit la formarea profesională şi a unui climat
de emulaţie şi de competenţă între tinerii care se formează şi pătrund pe porţile afirmarii ştiinţifice, consider că are
importanţă deosebită în formarea de noi specialişti.
Ce paradigme, direcţii şi curente pot fi identificate
în teoria, cercetarea, învăţământul şi cunoaşterea
biologiei clujene a secolului XX? Cum aţi clasifica elita
biologilor clujeni ai secolului XX?
În teoria, cercetarea, învăţământul şi cunoaşterea biologiei clujene a secolului XX pot fi identificate numeroase
paradigme, direcţii şi curente în investigaţii şi interpretare
a fenomenelor biologice, dat fiind contribuţia deosebită a
specialiştilor clujeni pe plan naţional, european şi mondial, de dezvoltare a ştiinţelor biologice. Trecerea în revistă
a acestora subliniază importanţa deosebită a şcolii clujene
de biologie la dezvoltarea ştiinţei, precum şi exponenţii de
valoare pe care i-a dat patrimoniului românesc şi universal.
Odată cu înfiinţarea, în anul 1919, a Universităţii Dacia
Superioară la Cluj, aceasta a beneficiat de încadrarea a numeroşi specialişti români din toate regiunile ţării, dar şi
veniţi din strainătate, care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea noii Universităţi. La rândul lor, specialiştii formaţi
la Universitatea clujeană, şi-au adus ulterior contribuţia la
dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului de biologie din celelalte regiuni ale ţării. În toate ramurile ştiinţelor biologice, la Cluj au existat nume sonore.
Speologia este ilustrată prin personalitatea savantului Emil Racoviţă, care şi-a adus o contribuţie deosebită la
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Controlling the quantitative level of telomerase in the cell,
we can extend the number of division cycles of normal cells
and implicitly, the life duration of different organisms. On
the other side, the discovery can represent a modality to
inhibit the activity of carcinogen cells. The importance of
this discovery is proved by the awarding of Gruber prize
(equivalent of Nobel prize, as scientific value and importance) to Madame Elisabeth H. Blackburn in 2006 (for her
studies on telomeres and telomerase and for her scientific
support), event followed by the award of Nobel prize for
medicine and physiology in 2009 to Elisabeth Blackburn,
Carol Greider and Jack Szostak, for researches on “the manner in which chromosomes can be copied completely during cellular division and how they can be protected against
degradation”.
Where would you situate from the perspective of
ideas - concepts – visions trinomial, the identity of specialist Constantin Crăciun on the line precursors - mentors - disciples of Cluj School of biology?
I had the chance to be student of the Faculty of Biology
of “Babeş-Bolyai” University in Cluj and to have as teachers,
who guided our formation as specialists, many great Romanian biologists. Among them I mention acad. Emil Pop
(vegetal physiology), acad. Eugen A. Pora (animal physiology), acad. Oreste Marcu (entomology), m.c. acad. Vasile
Gh. Radu (zoology of invertebrates), Prof. dr. doc. Victor
Pop (zoology of vertebrates), prof. dr. doc. Dumitru Roşca
(animal physiology), professors dr. doc. Eugen Ghisa and
Ştefan Csuros (botanic), prof. dr. doc. Ştefan Kiss (microbiology), with apologies for omitting many others. I had the
change to be in the same academic year and generation
with many specialists who studied in Cluj School of biology.
Personally, I had the chance to be accepted in the group of
Professor Vasile Gh. Radu, who coordinated my PhD thesis.
Later, I belonged to the research group of acad. Eugen A.
Pora, where I worked with valuable colleagues such as: dr.
doc. Carol Wittemberger, dr. Alexandru Abraham, dr. Joszef
Madar and Ioan Deaciuc, and more recently with prof. dr.
Corneliu Tarba, prof. dr. Nicolae Dragoş and conf. dr. Corina
Roşioru. The existence of tradition in Cluj biology education, of superior mentors who contributed to professional
formation and of a climate of emulation and competence
between young men who study and enter the doors of scientific assertion, I consider to be very important for the formation of new specialists.
What paradigms, directions and currents can be
identified in the theory, research, study and discovery
of Cluj biology in 20th century? How would you classify
the elite of Cluj biologists in 20th century?
In the theory, research, education and knowledge of
20th century Cluj biology we can identify many paradigms,
directions and currents in investigation and approach of
biologic phenomena, considering the great contribution of
Cluj specialists at national, European and world level, to the
development of biologic sciences. Their mentioning underlines the importance of Cluj School of biology to the development of science, as well as the valuable persons it gave to
the Romanian and world patrimony.
After the foundation, in 1919, of Dacia Superioară
University at Cluj, it had many Romanian specialists
from all the regions, but also from abroad, who contributed to the development of the new university. At their
turn, specialists trained at Cluj University, brought later
on their contribution to the development of scientific research and of biology in the other regions of the country.
At Cluj, we had important names in all branches of biologic sciences.
Spelaeology is illustrated by the personality of savant
Emil Racoviţă, who brought a special contribution to the
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dezvoltarea biospeologiei, fondatorul în anul 1920 a primului Institut de Speologie din lume, în clădirea căruia îşi
desfăşoară activitatea multe din catedrele şi disciplinele facultăţii de Biologie din Cluj-Napoca. Emil Racoviţă a format
şcoala românească şi europeană de speologie, reprezentată astăzi prin prof. dr. Gheorghe Racoviţă, prof. dr. Iosif
Viehmann ş.a.
Morfologia şi Anatomia vegetală, a avut un reprezentat
strălucit în persoana prof. Ioan Grintescu, care în anul 1919
a fost numit profesor de anatomie şi fiziologie vegetală, la
Universitatea Dacia Superioară din Cluj, fiind şi directorul
Institutului de Botanică generală, de la aceeaşi Universitate.
A activat la Cluj, până în anul 1936 când a fost transferat la
Universitatea din Bucureşti, timp în care a contribuit la formarea şcolii clujene de morfologie şi anatomie vegetală, a
direcţionat şi îndrumat cercetările elevilor şi colaboratorilor
săi, a redactat şi tipărit numeroase lucrări ştiinţifice şi didactice, dintre care se distinge Cursul de botanică generală tipărit în mai multe fascicule succesive între anii 1928-1934.
Şcoala clujeană de fiziologie vegetală, a fost ilustrată de
mari personalităţi dintre care se remarcă acad. Emil Pop, cu
o activitate multilaterală în domeniul biologiei vegetale şi a
protecţiei naturii, acad. Ştefan Peterffy şi m.c.acad. Leontin
Peterffy în domeniul algologiei.
Un nucleu valoros afirmat la Cluj, l-au reprezentat
specia-liştii în domeniul Fitosociologiei şi al Botanicii Sistematice. Numele de rezonanţă care a pus bazele cercetării
în domeniu este reprezentat de Alexandru Borza, director
al Grădinii Botanice şi al Institutului Botanic din Cluj. În domeniul sistematicii vegetale au activat alţi reprezentanţi de
marcă ai învatământului biologic din România: Ion Prodan,
Erasmus Nyaradi, Eugen Ghisa, aici formându-se specialişti
care au întemeiat centre de cercetare şi au dirijat cercetările
în alte zone ale României: prof. Alexandru Buia la Craiova
ş.a. În prezent în domeniul fitosociologiei se remarcă prof.
dr. Vasile Cristea, actualul director al Grădinii Botanice
„Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, dr. Gheorghe Coldea, director la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj, ş.a.
Tot în domeniul biologiei vegetale, trebuie menţionat că
la Cluj-Napoca au fost puse bazele micropropagării in vitro a plantelor, respectiv cercetări de biotehnologie vegetală, fiind înfiinţată, cu 35 ani în urmă, organismul ştiinţific
ARCTV (Asociaţia Română de Culturi de Celule şi Ţesuturi
Vegetale), prin stradania unuia din pionierii acestei ramuri
a biologiei, d-na prof. dr. Dorina Cachita-Cosma. Alături de
dânsa, se cuvine să amintim activitatea desfăşurată, în ţară
sau în străinătate, de alţi specialişti de marcă, precum prof.
dr. Eugen Negruţiu, prof. dr. Doru Pamfil (în prezent rector al USAMV-Cluj-Napoca), prof. dr. Elena Rakosy, CS I dr.
Constantin Deliu ş.a.
Cercetările de Ecologie şi Protecţia Naturii au fost ilustrate de acad. Emil Pop, acad. Nicolae Boşcaiu, prof. dr.
Bogdan Stugren, prof. dr. Viorel Soran (care a avut preocupări în diferite alte direcţii ale ştiinţelor biologice), iar mai
recent prof. Dr. Claudiu Tudorancea şi alţii. La Cluj-Napoca
a fost înfiinţată Societatea Ornitologică Română, prin activitatea neobosită a acad. Dan Munteanu, actualul responsabil al Comisiei Ocrotirii Monumentelor Naturii, care funcţionează în cadrul Academiei Române.
Oceanologia şi Fiziologia Animală, reprezentată strălucit de acad. Prof. Eugen Pora, a cărui activitate ştiinţifică
l-a recomandat pentru participarea la expediţia sovietică
din Oceanul Indian la bordul navei de cercetări „Viteaz”.
Prof. dr. doc. Dumitru Roşca, autorul unui singular tratat
în literatura română, Citohistofiziologie animală (1961),
a prezentat interrelaţiile între structura şi funcţia celulei
eucariote.
Zoologia Nevertebratelor, reprezentată de m.c. acad.
Vasile Gh. Radu, specialist recunoscut pe plan european, di-
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development of biospelaeology, founder in 1920 of the
first Institute of Spelaeology in the world, in the building
of which perform the activity many departments and disciplines of the faculty of Biology in Cluj-Napoca. Emil Racoviţă
formed Romanian and European spelaeology school, represented today by prof. dr. Gheorghe Racoviţă, prof. dr. Iosif
Viehmann and others.
Vegetal morphology and anatomy had a brilliant representative in the person of prof. Ioan Grintescu, who in 1919
was appointed professor of vegetal anatomy and physiology, at Dacia Superioară University in Cluj, being also the director of the Botanical Institute, from the same University.
He activated at Cluj until 1936, when he was transferred at
the University in Bucharest and in that period he contributed to the formation of Cluj school of vegetal morphology
and anatomy, he guided the researches of his students an
collaborators, he wrote and printed many scientific and didactic works, such as Course of general botanic printed in
several successive fascicles in the period 1928-1934.
Cluj school of vegetal physiology, was illustrated by important personalities such as acad. Emil Pop, with a multilateral activity in the domain of vegetal biology and environment protection, acad. Ştefan Peterffy and m.c. acad.
Leontin Peterffy in the domain of algology.
A valuable nucleus from Cluj was represented by specialists in the domain of Phytosociology and Systematic botanic.
The fundamental name that put the basis of research in the
field is Alexandru Borza, director of Botanical Garden and of
the Botanical Institute of Cluj. In the domain of vegetal systematic activated other important representatives of biologic
education in Romania: Ion Prodan, Erasmus Nyaradi, Eugen
Ghisa and specialists were formed, who founded research
centers and guided researches in other areas in Romania:
prof. Alexandru Buia in Craiova and others. Currently, in the
domain of phytosociology I mention prof. dr. Vasile Cristea,
current director of the Botanical Garden “Alexandru Borza”
from Cluj-Napoca, dr. Gheorghe Coldea, director of the Institute of Biologic Researches in Cluj-Napoca and others.
Also in the domain of vegetal biology, I have to mention
that in Cluj-Napoca were put the basis of micro propagation in vitro of plants, respectively researches of vegetal
biotechnology, being founded, 35 ago, the scientific organization ARCTV (Romanian Association of Cell and Vegetal
Tissues Cultures), by the effort of one of the pioneers in
this biology branch, prof. dr. Dorina Cachita-Cosma. I also
have to remind the activity performed, in the country or
abroad, by other important specialists, such as prof. dr.
Eugen Negruţiu, prof. dr. Doru Pamfil (currently chancellor of USAMV-Cluj-Napoca), prof. dr. Elena Rakosy, CS I dr.
Constantin Deliu and others.
Researches of Ecology and Environment Protection
were illustrated by acad. Emil Pop, acad. Nicolae Boşcaiu,
prof. dr. Bogdan Stugren, prof. dr. Viorel Soran (who had
preoccupations in other different directions of biologic sciences), and more recently prof. dr. Claudiu Tudorancea and
others. At Cluj-Napoca was founded the Romanian Ornithological Society, by the continuous activity of acad. Dan
Munteanu, currently responsible with the Commission for
the Protection of Nature Monuments, which functions in
the Romanian Academy.
Oceanology and Animal physiology, represented illustriously by acad. Eugen Pora, whose scientific activity recommended him to participate to Soviet expedition in Indian
Ocean in the research ship “Viteaz”. Prof. dr. doc. Dumitru
Roşca, author of a single treaty in Romanian literature,
Animal Cyto-histophysiology (1961), presented interrelations between the structure and function of eukaryote cells.
Zoology of invertebrates is represented by m.c. acad
Vasile Gh. Radu, specialist recognized at European level, di-
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rector al Institutului de Zoologie. De numele său este legată
înfiinţarea în 1971 a primului laborator modern de Microscopie Electronică la Universitatea „Babeş-Bolyai”, condus
de cercetătorul de atunci, Constantin Crăciun, care din anul
2000 l-a dezvoltat ca Centrul de Microscopie Electronică,
singurul de acest gen din România. Colectivul nostru a contribuit la coordonarea cercetărilor în domeniul microcosmosului, atât la Cluj-Napoca, dar şi de la alte centre universitare din România (Arad, Constanţa, Craiova, Timişoara
ş.a.), fiind prezent la manifestările de prestigiu care au loc
pe plan mondial în domeniul ultrastructurilor celulare.
Prof. dr. Laszlo Rakosy este recunoscut pe plan european in
domeniul Lepidopterologiei.
Biologia generală a fost reprezentată prin activitatea
mai multor specialişti care au abordat studii interdisciplinare, fapt care le-au permis elaborarea unor lucrări, inclusiv monografii de biologie generală. Dintre aceştia pot
fi menţionaţi Emil Racoviță, clasic fiind studiul Evoluţia şi
problemele ei (1929) şi Victor Preda – Probleme moderne
de biologie (1946).
Activităţi şi realizări în domeniul Geneticii trebuie împărţite în două secţiuni, ţinând cont de situaţia cuprinsă
între 1946-1964 când, datorită autorităţii partidelor comuniste şi a teoriei pseudoştiinţifice a lui Lisenko, nu a
fost posibil publicarea unor studii de genetică. În prima
jumătate a secolului XX se remarcă activitatea desfăşurată
de Alexandru Săulescu, care în teza de doctorat elaborată
la Berlin sub coordonarea renumitului genetician E. Bauer,
a realizat prima hartă genetică la Antirrhinum majus. Alois
Mudra a fost un genetician format la Cluj în perioada interbelică, sub îndrumarea profesorului Nicolae A. Săulescu.
A avut contribuţii în domeniul citogeneticii (Citogenetica
– studiul celulei în ereditate şi selecţiune, Cluj, 1939),
ameliorării plantelor şi al geneticii cantitative (Statistische Methoden für landwirtschsaften Versuche, P. Parey,
Berlin, 1958 s.a.), acad. Victor Preda a adus contribuţii în
domeniul biologiei teoretice şi a geneticii, coordonând activitatea Institutului de Cercetări Biologice din Cluj. Prof. dr.
Andreas Lazányi a contribuit la formarea unei şcoli româneşti de radiobiologie, prin activitatea de cercetare şi îndrumarea activităţii de cercetare a numeroşi tineri specialişti
din Cluj şi din ţară. Dintre contribuţiile deosebite se remarcă clarificarea modului de acţiune a unor radioprotectori
chimici, cercetări experimentale pentru diversificarea genotipului de plante de cultură (în special grâu şi Triticale),
concepţii revoluţionare în domeniu evoluţiei speciilor ş.a.
Prof. dr. Nicolae Coman şi Octavian Precup au abordat alte
aspecte de genetică, în special genetica la Drosophila. Prof.
Nicolae Coman, alături de distinşii săi predecesori Eugen
Pora, Emil Racoviță ş.a., prin expediţiile de biologie efectuate pe alte continente şi prin prezentarea lor în cărţi de călătorie şi memoralistice a evenimentelor la care a luat parte.
Datorită specificului metodelor de investigaţie, cercetări în domeniul Biologiei celulare si moleculare, au fost
abordate abia în ultima parte a secolului XX. Ele au fost
dezvoltate în trei unităţi distincte, dar ai căror specialişti
colaborează strâns între ei: Universitatea „Babeş-Bolyai”,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”
şi Institutul de Cercetări Biologice. Se remarcă personalităţile: m.c. acad. Gheorghe Benga (UMF), acad. Octavian
Popescu, prof. dr. Nicolae Dragoş şi prof. C-tin Crăciun
(Universitatea „Babeş-Bolyai”), alături de colaboratorii
lor. De remarcat cercetările de pionierat ale m. c. acad.
Gheorghe Benga şi ale colectivului său, în urma cărora a
fost descoperită prima proteină canal pentru apă, aquaporina, pentru care a fost acordat Premiul Nobel pentru
Chimie în 2003, lui Peter Agree, care a fost devansat de
cercetările colectivului profesorului Benga, printr-o lucrare publicată în 1985.
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rector of the Institute of Zoology. His name is related to the
foundation in 1971 of the first modern laboratory of Electron Microscopy at “Babeş-Bolyai” University, led by the researcher at that time, Constantin Crăciun, who developed
it in 2000 as Center of Electron Microscopy, the only one
of that type in Romania. Our collective contributed to the
coordination of researches in the domain of microcosmos,
in Cluj-Napoca, but also from other university centers in
Romania (Arad, Constanţa, Craiova, Timişoara and others),
being present to the prestigious manifestations that take
place at world level in the domain of cellular ultrastructures. Prof. dr. Laszlo Rakosy has a European recognition in
Lepidopterology.
General biology was represented by the activity of several specialists that approached interdisciplinary studies,
which allowed them to elaborate works, including monographs of general biology. Among them I mention Emil
Racoviță, the study Evolution and its problems (1929) being a classic and acad. Victor Preda – Modern problems of
biology (1946).
Activities and achievements in the domain of Genetics
have to be divided in two sections, considering the situation
in the period 1946-1964 when, because of the authority of
communist parties and of the pseudoscientific theory of
Lisenko, it wasn’t possible to publish studies of genetics. In
the first half of 20th century it is remarkable the activity performed by Alexandru Săulescu, who in the PhD thesis elaborated in Berlin under the coordination of famous geneticist
E. Bauer, made the first genetic map of Antirrhinum majus.
Alois Mudra was a geneticist formed in Cluj in the inter-war
period, under the guidance of Professor Nicolae A. Săulescu.
He contributed in the domain of cytogenetic (Cytogenetic
– study of hereditary cell and selection, Cluj, 1939), plant
improvement and quantitative genetics (Statistische Methoden für landwirtschsaften Versuche, P. Parey, Berlin,
1958), acad. Victor Preda contributed to the domain of
theoretical biology and genetics, coordinating the activity of
the Institute of Biologic Researches in Cluj. Prof. dr. Andreas
Lazányi contributed to the formation of a Romanian school
of radiobiology, by the research activity and guidance of research activity of many young specialists in Cluj and in the
country. Other special contributions are the clarification of
the action manner of chemical radio protectors, experimental research for the diversification of the genotype of culture
plants (especially wheat and Triticale), revolutionary concepts in the domain of species evolution and others. Prof.
dr. Nicolae Coman and Octavian Precup approached other
aspects of genetics, especially genetics of Drosophila. Prof.
Nicolae Coman, with his distinguished predecessors Eugen
Pora, Emil Racoviță and other, by the expeditions of biology
made on other continents and by their presentation in travel books of the events they attended.
Due to the specific of the investigation methods, researches in the domain of Cellular Biology were approached only in the last part of the 20th century. They
were approached in three different units, the specialists
of which collaborated tightly: “Babeş-Bolyai” University,
University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Haţieganu”
and the Institute of Biological Researches. Outstanding
personalities: m.c. acad. Gheorghe Benga (UMF), acad.
Octavian Popescu, prof. dr. Nicolae Dragoş and prof. dr.
Constantin Crăciun (“Babeş-Bolyai” University), and their
collaborators. I have to underline the pioneer researches
of m. c. acad. Gheorghe Benga and his collective, due to
which was discovered the first protein channel for water, aquaporine, for which Peter Agree received the Nobel
Prize for Chemistry in 2003, as he was advanced by the
researches of professor Benga’s collective, by a work published in 1985.
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Un loc aparte în taxonomie şi Istoria Biologiei, îl ocupă
Coloman Vaczi. Jurist de formaţie, posesor al unei biblioteci
impresionante (moştenire de familie), a îndurat după război rigorile şi represiunile regimului comunist. Graţie prieteniei cu acad. Emil Pop, a fost încadrat ca zilier la Institutul
de Cercetări Biologice (singura posibilitate în vremurile din
primele două decenii după război) şi ulterior ca cercetător.
Participând la deplasările pe teren cu renumiţi botanişti din
Cluj şi din ţară, a devenit unul dintre cei mai buni botanişti
taxonomişti, cunoscător al sistematicii vegetale. Recuperarea bibliotecii (împărţită de domnia sa înaintea prigoanei
comuniste, în satele din jurul Clujului, la ţăranii români sau
maghiari, ale căror drepturi le-a apărat în instanţă), noile
cunoştinţe acumulate în domeniul sistematicii vegetale,
precum şi erudiţia nativă, i-au permis elaborarea unor contribuţii de seamă în biologie: dicţionarul botanic poliglot
(în 5 limbi), prezentarea existenţei şi utilizării nomenclaturii binare în sistematică încă din antichitate, descrierea a
numeroşi termeni din limba dacă, pentru numeroase plante care au crescut pe teritorul Daciei ş.a. Remarcabil este
faptul că atât biblioteca cât şi herbariul personal au fost
donate Institutului de cercetări Biologice din Cluj-Napoca,
în care a lucrat ca cercetător biolog botanist.
Cum vi se înfăţişează şcoala clujeană de biologie, care a
funcţionat departamental în cadrul ştiinţelor naturii încă
de la înfiinţarea universităţii clujene, prin prisma unor
nume sonore precum Alexandru Borza, Emil Pop, Eugen
Pora ş.a. Câte şi care consideraţi că sunt generaţiile de
specialişti care au ilustrat-o edificator, până în prezent?
De la începuturile sale, Şcoala Clujeană de Biologie s-a angrenat şi a participat la formarea de specialişti în domeniu, la
descifrarea multor necunoscute în ştiinţă, la studiul naturii
din Transilvania şi din alte regiuni. Prezenţa unor specialişti
de marcă şi a tinerilor care au format nucleele iniţiale de
cercetare, şi-au adus contribuţia la afirmarea ulterioară ca o
unitate distinctă în peisajul ştiinţei din România.
În prezent cred că putem considera existenţa a patru generaţii, fiecare cu o durată de circa 20 ani, începând cu anul
1919, activitatea multor specialişti întinzându-se pe câte
două perioade (generaţii). Din generaţia întemeietorilor
fac parte: Alexandru Borza, Emil Racoviţă, Ioan Grintescu;
Generaţia maturităţii: Alexandru Borza, Emil Pop, Emil
Racovită, Alexandru Săulescu. Generaţia de după război,
cea mai numeroasă, este cea în care şi-au continuat activitatea cei din generaţia anterioară a maturităţii: Emil Pop,
Eugen Pora, Victor Preda, Ştefan Peterffy, Coloman Vaczy,
Andreas Lazanyi, Vasile Gh. Radu, Nicolae Boşcaiu, Zacheu
Matic, dar şi cea în care şi-a început activitatea generaţia
actuală. Generaţia actuală are ca exponenţi pe: Mircea Pop,
Vasile Cristea, Gheorghe Coldea, Dorina Cachita-Cosma,
Dan Munteanu, Viorel Soran, Bogdan Stugren, Octavian
Popescu, Constantin Crăciun, Nicolae Coman, Gheorghe
Benga, Nicolae Dragoş, Corneliu Tarba, Laszlo Rakosy,
Corina Roşioru, Marcel Parvu, Ioan Coroiu ş.a.
În optica dvs. care ar fi specificul sau particularităţile domeniilor şi direcţiilor de dezvoltare a biologiei
şi în special a celei celulare la Cluj-Napoca şi cine ar fi
specialiştii eminenţi care le-au conturat? Ce reviste şi
publicaţii clujene consideraţi că s-au impus în peisajul
de specialitate din 1919 până astăzi?
Clujul, aflat în inima Transilvaniei, oraş cu veche tradiţie
culturală, inclusiv academică, unde funcţionează mai multe
unităţi de învăţământ superior care acoperă, practic, toată
paleta necesităţilor umane, a fost favorizat atât de aşezarea
geografică, cât şi de condiţiile sociale. Este cel mai mare oraş
din zonă, care a polarizat din Evul Mediu energiile locuitorilor, fiind un important centru economic, politic, cultural, administrativ. Aici au funcţionat unele academii în limba latină
încă din Evul Mediu şi au existat preocupări ştiinţifice. Astfel,
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Coloman Vaczi has a special place in taxonomy and
History of Biology. Jurist, owner of an impressive library
(family inheritance), he endured after war the rigors and
repressions of communist regime. Due to his friendship
with acad. Emil Pop, he was registered as day man at the
Institute of Biological Researches (the only possibility in
the first two decades after the war) and later as researcher.
Participating to field trips with famous botanists from Cluj
and from the country, he became one of the best taxonomic
botanists, expert of vegetal systematic. The recovery of the
library (spread by him before the communist oppression,
in the villages around Cluj, to Romanian and Hungarian
peasants, whose rights he defended in the court of law), the
new knowledge accumulated in the domain of vegetal systematic, as well as native erudition, allowed him to elaborate important contributions in biology: polyglot botanic
dictionary (in 5 languages), presentation of existence and
use of binary nomenclature in systematic even since antiquity, the description of many terms from Dacian language,
for many plants from the territory of Dacia. It is remarkable
the fact that the library and his herbarium were donated to
the Institute of biological researches in Cluj-Napoca, where
he worked as biologist botanist researcher.
How do you find Cluj school of biology, which functioned as department of natural sciences even since
the foundation of Cluj University, in terms of important names such as Alexandru Borza, Emil Pop, Eugen
Pora etc. Which and how many are the generations of
specialists that illustrated it edifying, until now?
From its beginnings, Cluj School of Biology engaged and
participated to the formation of specialists in the field, to
the deciphering of many unknowns in science, to the study
of nature from Transylvania and other regions. The presence of important specialists and of young men that formed
the initial research nucleus, brought contribution to later
assertion as distinct unit in the Romanian scientific scenery.
I think we can take into account four generations, each
20-year long, from 1919, the activity of many specialists
spreading on two periods (generations). To the generation of founders belong: Alexandru Borza, Emil Racoviţă,
Ioan Grintescu; Generation of maturity: Alexandru Borza,
Emil Pop, Emil Racoviță, Alexandru Săulescu. In after-war
generation, the biggest, the activity was continued by
people from previous generation of maturity: Emil Pop,
Eugen Pora, Victor Preda, Ştefan Peterffy, Coloman Vaczy,
Andreas Lazanyi, Vasile Gh. Radu, Nicolae Boşcaiu, Zacheu
Matic, but also the one when current generation started
the activity. Current generation has as exponents: Mircea
Pop, Vasile Cristea, Gheorghe Coldea, Dorina CachitaCosma, Dan Munteanu, Istvan Kiss, Ana Fabian, Viorel
Soran, Bogdan Stugren, Octavian Popescu, Constantin
Crăciun, Nicolae Coman, Gheorghe Benga, Nicolae Dragoş,
Corneliu Tarba, Laszlo Rakosy, Corina Roşioru, Marcel
Pârvu, Ioan Coroiu etc.
According to you, what is the specificity or particularities of development domains and directions of biology and especially of cellular biology in Cluj-Napoca
and who are the eminent specialists that shaped them?
What magazines and publications in Cluj imposed in
the specialty scenery from 1919 until today?
Cluj, placed in the heart of Transylvania, city with long
multicultural tradition, including academic, where several superior education units function covering the entire range of human needs, was favored by geographical
placing and by social conditions. It is the biggest city in
the region, which polarized in the Middle Ages the energies of inhabitants, being an important economic, politic,
cultural, administrative center. Some academies functioned there in Latin even since Middle Ages and scientific
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în anul 1578, Péter Melius, în Herbarium editat la Cluj, a descris speciile de plante întâlnite în Transilvania şi a prezentat
utilizarea unor plante medicinale în diferite reţete, pentru
tratarea diferitelor boli. Componenta multilingvistică, multietnică, multiculturală şi multireligioasă a Transilvaniei în
general şi a Clujului în particular, existenţa unor universităţi
distincte care pregătesc specialişti pentru aproape toate ramurile societăţii umane, coeziunea existentă în societatea
umană între oameni de naţionalităţi şi culte diferite, a condus implicit la relaţii interumane apropiate, iar în domeniul
ştiinţific la abordarea proiectelor interdisciplinare. Consider
că existenţa acestei abordări interdisciplinare este un aspect
care caracterizează învăţământul universitar şi viaţa academică clujeană, aici mai mult şi mai pregnant decât în altă parte a ţării. În plus, în etapa actuală, metodele de investigaţie
dintr-o ramură a ştiinţei, provin de la alte ramuri ale ştiinţei.
De asemenea, ardelenii fiind prin psihicul lor o populaţie liniştită, sunt create toate premizele pentru ca toate aspectele
vieţii şi ştiinţei să poată fi aprofundate. Nu este de mirare că
un mare filozof precum Lucian Blaga a fost ardelean. După
cum nu este de mirare că mulţi oameni de ştiinţă care au
activat şi activează în Cluj sunt originari din alte regiuni ale
ţării (Emil Racoviţă de exemplu), însă aici au găsit climatul
propice pentru muncă, dezvoltare şi afirmare.
Consider că particularitatea cercetării o reprezintă
abordarea interdisciplinară, pentru a putea explica diferite aspecte ale viului. Trebuie analizată structura şi ultrastructura organismelor, determinismul lor genetic, funcţiile normale şi patologice, adaptarea la diferite condiţii de
mediu normale sau patologice, specificul reacţiilor metabolice, posibilitatea obţinerii unor forme de viaţă având
caracteristici superioare, utile omului, utilizarea reacţiilor metabolice pentru obţinerea unor produse importante
economic ş.a.
Cercetările de biologie celulară sunt indispensabile
pentru stabilirea funcţiilor organismului vegetal şi animal,
în condiţii normale sau patologice, stabilirea efectului reversibil sau ireversibil al diferiţilor factori de stres, adaptarea
la condiţii normale sau patologice, reacţiile de răspuns ş.a.
În medicina umană sau veterinară, investigaţiile de biologie
celulară permit stabilirea mecanismului de acţiune al diferitelor substanţe bioactive, posibilităţile de tratament, ş.a.
În domeniul biologiei celulare, cercetarea ştiinţifică de la
Cluj, a avut un sprijin moral deosebit, în urma vizitelor efectuate de prof. dr. George Emil Palade, care a vizitat în două
rânduri Clujul şi a avut întâlniri şi schimburi de opinii cu specialiştii clujeni, având cuvinte de apreciere faţă de cercetarea
efectuată aici, menţionând într-un interviu acordat prof. dr.
Crişan Mircioiu, cercetările de micrscopie electronică efectuate de dr. Constantin Crăciun. Acesta este cel mai cert îndemn
pe care îl poate primi un cercetător: aprecierea activităţii
sale, făcută de o somitate ştiinţifică în domeniu. Pentru mine
personal, întâlnirea şi discuţiile avute cu prof. dr. George
Emil Palade la cea de a doua vizită la Cluj, în anul 1971, când
am avut posibilitatea să îi prezint cercetările ultrastructurale
efectuate în cadrul tezei de doctorat referitoare la evoluţia
complexului Golgi în procesele de sinteză şi secreţie celulară
de la Porcellio scaber, un mic crustaceu. Mi-a acordat o bursă
pentru a aprofunda cercetările în laboratorul domniei sale
de la New York, însă nu am primit şi acceptul organelor locale de partid pentru a pleca din ţară spre a onora această invitaţie. Întâlnirea cu profesorul George Emil Palade, discuţiile
avute, aprecierea favorabilă pe care am primit-o, apreciere
tipărită în ziarul „Tribuna” din 04.11.1971 („La Cluj am fost
impresionat de laboratorul de Biologie al Academiei, de calitatea microscopiei electronice a dr. Crăciun, care lucrează
sub îndrumarea profesorului Radu, de varietatea metodelor
utilizate în cercetări de prof. Victor Preda şi de problemele
interesante de genetică din laboratoarele lui Marki şi Simu
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preoccupations existed. In 1578, Péter Melius, in Herbarium edited in Cluj, described the species of plants found
in Transylvania and presented the use of medical plants in
different recipes, to treat different diseases. Multilingual,
multiethnic, multicultural and multi-religious component
of Transylvania in general and of Cluj in particular, the existence of different universities that prepare specialists
for almost all the fields of human society, cohesion in human society between people of different nationalities and
cults, led implicitly to close inter-human relations and in
scientific domain to the approach of interdisciplinary subjects. I consider the existence of this interdisciplinary approach is an aspect that characterized university education and Cluj academic life, here more and more pregnant
than in other parts of the country. In addition, currently,
investigation models from a field of science come from
other fields of science. As people from Transylvania are
calm, we have all the premises to develop all the aspects
of life and science. No wonder that a great philosopher
as Lucian Blaga came from Transylvania. As it is no wonder that many scientists that activated and activate in Cluj
come from other regions of the country (Emil Racoviţă for
example), but here they found the favorable climate for
work, development and assertion.
I consider that the particularity of research is represented by interdisciplinary approach, to be able to explain
different aspects of living matter. We have to analyze the
structure and ultrastructure of organisms, their genetic determinism, normal and pathologic functions, adjustment to
different normal or pathologic conditions of environment,
specificity of metabolic reactions, the possibility to obtain
life forms with superior characteristics, useful for the human, use of metabolic reactions to obtain important products from economic point of view.
Cellular biology researches are indispensable to establish the functions of vegetal and animal organism, in normal or pathological conditions, establish reversible or irreversible effects of different stress factors, adjustment to
normal or pathologic conditions, response reactions etc. In
human or veterinary medicine, cellular biology investigations allow to establish the action mechanism of different
bioactive substances, treatment possibilities etc.
In the domain of cellular biology, scientific research in
Cluj, had special moral support, after the visits of prof. dr.
George Emil Palade, who visited Cluj twice and had meetings and opinion exchanges with Cluj specialists, having
appreciation words for the research performed here, mentioning in an interview for prof. dr. Crişan Mircioiu the researches of electron microscopy made by dr. Constantin
Crăciun. This is the most certain urge that a researcher
can receive: appreciation of his activity, made by a scientific expert in the field. For me, that meant meeting and
discussing with prof. dr. George Emil Palade at his second
visit in Cluj, in 1971, when I had the possibility to present
him ultrastructural researches made in the PhD thesis related to the evolution of Golgi complex in the processes of
cellular synthesis and secretion of Porcellio scaber, a small
crustacean. He gave me a scholarship to be able to perfect researches in his laboratory in New York, but I didn’t
receive the approval of local party authorities to leave
the country. Meeting George Emil Palade and discussing
with him, the favorable appreciation I received, printed in
“Tribuna” paper on 04.11.1971 (“At Cluj I was impressed
by the Biology laboratory of the Academy, of dr. Crăciun’s
quality of electron microscopy reserches, who works under the guidance of professor Radu, of the variety of models used in research by prof. Victor Preda and by the interesting genetic problems in the laboratories of Marki and
Simu Pop”), marked my entire career, guiding my activity
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Pop”), mi-au marcat întreaga carieră îndrumându-mi activitatea către cercetările de biologie celulară, domeniu în care
activez şi în prezent.
Dintre revistele şi publicaţiile clujene care s-au impus în
peisajul de specialitate din 1919 până astăzi, pot fi menţionate: revista editată de Emil Racoviță, „Biospeologica”, publicaţiile editate de Al. Borza şi Ioan Grinţescu, „Buletinul
Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic” continuată în prezent de „Contribuţii Botanice”, Studia Universitatis „BabeşBolyai”, seria „Biologia”, “Evolution and Adaptation” (editată
de prof. Nicolae Coman), „Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Clujensis”, seria de volume cu lucrările simpozioanelor
ARCTV, „Entomologica Romanica”, editată de prof. dr. Laszlo
Rakosy, iar din 1996 Analele Societăţii Romanede Biologie
Celulară (din 2009 Annals of the Romanian Society for Cell
Biology), Constantin Crăciun fiind co-editor şi redactor şef.
Care ar fi, în opinia dvs., operele marcante ale
Clujului ştiinţelor biologice? Aş dori să întreprindeţi o
incursiune în literatura clujeană şi să prezentaţi cărţile, monografiile ori tratatele de referinţă reprezentative prin originalitate, inovaţie, impact şi inedit, pe care
le socotiţi lucrări de căpetenie în secolul XX pentru patrimoniul clujean al cercetării biologice.
Trebuie să ţinem cont că este vorba de opere ale biologilor care au activat la Cluj, nu locul unde au fost tipărite
aceste lucrări, deoarece în timpul regimului comunist, în
prima parte, editurile responsabile de tipărirea volumelor, erau localizate în totalitate în Bucureşti. Abia în ultima parte a secolului XX, într-o primă etapă au apărut editurile regionale: „Dacia” la Cluj, „Junimea” la Iaşi, „Scrisul
Românesc” la Craiova, sau „Facla” la Timişoara, iar ulterior
altele. Lucrarea lui Emil Racoviță, Evoluţia şi problemele
ei, apărută în 1929, se numără printre primele lucrări la
nivel european care trata într-o manieră modernă problemele de evoluţie, speciaţie ş.a., contribuind la înfiinţarea
biospeologiei ca ştiinţă şi înfiinţarea primului Institut de
Biospeologie din lume la Cluj. Curs de botanică generală
(cinci fascicule, 1928-1934), lucrarea lui Ioan Grinţescu,
constituie o operă de căpătâi care a influenţat cercetările
de morfologie şi anatomie vegetală, a generaţii succesive
de specialişti, fiind sursa de bază pentru predecesori. Recunoaşterea valorii acestui tratat, o constituie re-editarea,
îmbunătăţită la nivelul cunoştinţelor acumulate timp de o
jumătate de secol, prin strădania principalilor botanişti din
România, din Bucureşti, Iaşi, Cluj. În anul 1946, la Sibiu, a
văzut lumina tiparului lucrarea lui Victor Preda, Probleme
moderne de biologie, care abordează din punct de vedere
filosofic unele probleme precum: Perspectiva biologică a
problemei spaţiului şi timpului, Soarta biologică a omenirii, Directivele biologice în medicina modernă ş.a. O lucrare singulară în literatura românească şi totodată o lucrare de referinţă şi în prezent în toate monografiile tipărite
pe plan mondial (în literatura română este încă unicat!),
privind numărul de cromosomi la plante şi probleme de
poliploidie şi evoluţie este Die Chromosomenzahlen der
Anthophyten – Flora von Rumänien mit einem Ausblick
auf das Polyploidie problem., Bul. Grădinii Botanice şi al
Muzeului Botanic, XXVIII, Universitatea Cluj, semnată de
Ion T. Tarnavschi (1947). Prima abordare explicită a fiziologiei la nivel celular a fost făcută de Dumitru Roşca în Probleme de Zoofiziologie Celulară (1969). La Bucureşti, în
1974, a apărut lucrarea lui Eugen Pora Limnologie şi oceanologie, seria „Probleme actuale de biologie”; expediţia
pe nava „Viteaz”, din 1962 (cartea: Cinci luni în Oceanul
Indian, publicată în 1964, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti. Lucrarea lui Bogdan Stugren Ecologie teoretică (Cluj-Napoca,
1994), ediţie apărută postum, a fost tiparită iniţial în limba
germană (1974,1986, Grundlagen der allgemeinen Ökologie, Ed. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena şi Gustav Fischer
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to cellular biology researches, domain in which I work
even now.
Among Cluj magazines and publications that imposed
in the specialized scenery since 1919 until today, I mention: magazine edited by Emil Racoviță, “Biospeologica”,
publications edited by Al. Borza and Ioan Grinţescu, “Bulletin of Botanical Garden and Botanical Museum” continued now by “Botanical Contributions”, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, “Biologia” series, “Evolution and Adaptation” (edited by prof. Nicolae Coman), “Notulae Botanicae
Horti Agrobotanici Clujensis”, series of volumes with the
works of symposiums ARCTV, “Entomologica Romanica”,
edited by prof. dr. Laszlo Rakosy and since 1996 “Annals of
the Romanian Society for Cell Biology”, Constantin Crăciun
being co-editor and editor-in-chief.
According to you, which are the works of mark of biological sciences in Cluj? I would like you to present the
reference books, monographs or treaties representative by originality, innovation, impact and novelty and
that you consider leading works in 20th century for Cluj
patrimony of biological research.
We have to consider that we are talking about works
belonging to biologists that activated in Cluj, not about the
place where they were printed, because during the communist regime, in the last part, all publishing houses responsible with printing where in Bucharest. Only in the second
part of the 20th century, in a fist stage appeared regional
publishing houses: “Dacia” in Cluj, “Junimea” in Iaşi, “Scrisul Românesc” in Craiova, or “Facla” in Timişoara and later
others. Emil Racoviță’s work, Evolution and its problems,
published in 1929, is among the first works at European
level that treated in a modern manner the evolution problems, contributing to the foundation of biospelaeology as
science and to the foundation of the first Institute of Biospelaeology in the world at Cluj. Course of general botanic
(five fascicles, 1928-1934), Ioan Grinţescu’s work, constitutes a leading work that influenced vegetal morphology and anatomy researches, of successive generations of
specialists, being the basic source for predecessors. The
recognition of the value of this treaty is given by its republishing, improved at the level of knowledge accumulated for half a century, by the struggle of main botanists in
Romania, from Bucharest, Iaşi, Cluj. In 1946, at Sibiu, Victor
Preda’s work was printed, Modern problems of biology,
which approaches from philosophic point of view some issues such as: Biologic perspective of the problem of space
and time, Biologic faith of humankind, Biologic directives
in modern medicine etc. A singular work in Romanian literature and at the same time a reference work even now
in all monographs printed worldwide (it is still unique in
Romanian literature!), concerning the number of chromosomes at plants and problems of polyploidy and evolution
is Die Chromosomenzahlen der Anthophyten – Flora von
Rumänien mit einem Ausblick auf das Polyploidie problem., Bulletin of Botanical Garden and Botanical Museum,
XXVIII, Cluj University, signed by Ion T. Tarnavschi (1947).
The first explicit approach of physiology at cellular level
was made by Dumitru Roşca in Problems of Cellular Zoophysiology (1969). At Bucharest, in 1974, appeared Eugen
Pora’s work - Limnology and oceanology, “Current issues
of biology” series; the expedition on the ship “Viteaz”, from
1962 (book: Five months in Indian Ocean, published in
1964, Ed. Ştiinţifică, Bucharest. Bogdan Stugren’s work
Theoretical ecology (Cluj-Napoca, 1994), edition appeared
postum, was initially printed in German (1974, 1986, Grundlagen der allgemeinen Ökologie, Ed. VEB Gustav Fischer
Verlag, Jena and Gustav Fischer Verlag Stuttgart and New
York) and in Polish (edit. Panstowowe Wydawnictovo
Naukowe, Warshawa) and was taught in Faculties of Biology
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Verlag Stuttgart şi New York) şi în limba poloneză (edit.
Panstowowe Wydawnictovo Naukowe, Warshawa) şi s-a
predat şi în facultăţile de Biologie din mai multe ţări europene. Deosebit de importantă este contribuţia botaniştilor şi
zoologilor clujeni la editarea monografiilor monumentale:
Flora Romaniei (Erasmus I. Nyárády, I. Prodan, Alexandru
Borza, Coloman Vaczy, s.a.) şi Fauna României (Prof. V.
Gh. Radu, prof. Victor Pop, prof. dr. Zacheu Matic, s.a.). Sub
semnătura unor renumiţi specialişti în domeniu au apărut
lucrările: Alexandru Borza, Nicolae Boşcaiu 1965 – Introducere în studiul covorului vegetal (1965); Gheorghe
Benga şi colab. – Biomembranes and cell function (Annals of New York Academy of Sciences, New York, 1983),
Structure and properties of cell membranes (Florida,
SUA, vol. I-III, 1985), Water transport in biological membranes, vol. I-II SUA, 1989); Carol Wittenberger – Evoluţia
funcţiei musculare la vertebrate (1988); Dan Munteanu
– Avifauna bazinului montan al Bistriţei Moldoveneşti
(2000), Ariile de importanţă avifaunistică din România
– documentaţii (2004), Pasări rare, vulnerabile şi periclitate din România (2009); Alexandru Filipaşcu – Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri (1969); Monografia cocosului de mesteacăn (2004); Dorina Cachita şi
colab. – Tratat de biotehnologie, vol. I şi II (2009, 2010);
Culturi in vitro la cormofite (1999); Vasile Cristea şi colab.: Conservation de la Nature en Roumanie şi L’Uomo e
l’ambiente (Camerino, Italy, 1995); Le Jardin Botanique
“Alexandru Borza” şi L’Uomo e l’ambiente (Camerino, Italy,
1997); Ocrotirea naturii şi protecţia mediului în România
(1996); Fitosociologie (2004), Religie şi Ecologie: pledoarie pentru parteneriat (2007); Gheorghe Coldea – Munţii
Rodnei, studiu geobotanic (1990), premiată cu premiul
„Ghe. Antipa” al Academiei Române, Prodrom des association vegetales des Carpates de Sud-Est, aparută la
Camerino în Italia (1991); Les association vegetales de
Roumanie (Cluj-Napoca, 1997); Mircea Ştirban – Procese primare în fotosinteză (1981); Mircea Rusu şi colab.
– Xenobiotice şi radicali liberi cu tropism hepatic. Hepatectomia chimică (2004), Produse fitoterapeutice testate în toxicoze hepatice experimentale (2007); Corneliu
Tarba – Biomembrane, transport şi energetică celulară, Matematici cu aplicaţii în Biologie (2003), Biofizica
(2010); Laszlo Rakosy – Die noctuides Rumänien (Linz,
Austria, 1996), Die Wildpflazen Siebenbűrgen (Linz,
Austria, 2010), Catalogul Lepidopterelor din România
(2003); Nicolae Dragoş – Introduction to the algae and
the culture collection of algae at the Institute of Biological Research (1997); Corina Roşioru şi colab. – Fiziologia
animalelor (2000); Pante Gherghel – Bazele biologice ale
educaţiei (2002), Fiziologie cu elemente de comportament (2000); Constantin Crăciun şi colab. – Introduction
to cell and molecular biology (1999), Efecte secundare
ale unor glucocorticoizi topici (2005), Efecte secundare
ale unor citostatice asupra organismului (2000), Neurotoxine în alimentaţie (2004); Leontin Peterffi, autor şi
co-editor al Tratatului de Algologie, vol. IV, 1981, premiat
de Academia Română; Mircea Pop – Neurofiziologie animală (2002); Marcel Pârvu – Ghid practic de fitopatologie
(2000), Ghid practic de micologie (2007).
În ce au constat principalele dvs. cercetări întreprinse de-a lungul carierei şi mai cu seamă cele privind
structura şi ultrastructura celulei vegetale şi animale
aflate în condiţii normale, experimentale, patologice şi
de mediu modificat şi caracterizarea morfostructurală a nanoparticulelor? Care ar fi cele mai semnificative
aprecieri şi citări ale cărţilor şi lucrărilor dvs. de specialitate?
În întreaga activitate de cercetare, am urmărit şi analizat caracteristicile structurale şi ultrastructurale ale ce-
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in several European countries. It is very important the contribution of Cluj botanists and zoologists to the editing of
monumental monographs: Romania’s Flora (Erasmus I.
Nyárády, I. Prodan, Alexandru Borza, Coloman Vaczy etc)
and Romania’s Fauna (Prof. V. Gh. Radu, prof. Victor Pop,
prof. dr. Zacheu Matic etc). Under the signature of famous
specialists in the field appeared the works: Alexandru
Borza, Nicolae Boşcaiu 1965 – Introduction in the study of
vegetal carpet (1965); Gheorghe Benga and collab. – Biomembranes and cell function (Annals of New York Academy of Sciences, New York, 1983), Structure and properties
of cell membranes (Florida, SUA, vol. I-III, 1985), Water
transport in biological membranes, vol. I-II SUA, 1989);
Carol Wittenberger – Evolution of muscular function at
vertebrates (1988); Dan Munteanu – Avifauna of Bistriţei
Moldoveneşti mountain hollow (2000), Important avifaunistic areas in Romania – documentation (2004),
Rare, vulnerable and endangered birds in Romania
(2009); Alexandru Filipaşcu – Wild beasts in the time
of our ancestors (1969); Monograph of Black Grouse
(2004); Dorina Cachita and collab. – Treaty of biotechnology, vol. I and II (2009, 2010); Cultures in vitro at vascular
plants (1999); Vasile Cristea and collab.: Conservation de la
Nature en Roumanie and L’Uomo e l’ambiente (Camerino,
Italy, 1995); Le Jardin Botanique “Alexandru Borza” and
L’Uomo e l’ambiente (Camerino, Italy, 1997); Nature preservation and environment protection in Romania (1996);
Phytosociology (2004), Religion and Ecology: pleading for partnership (2007); Gheorghe Coldea – Rodnei
Mountains, geobotanic study (1990), awarded with “Gh.
Antipa” prize of the Romanian Academy, Prodrom des association vegetales des Carpates de Sud-Est, published
in Camerino, Italy (1991); Les association vegetales de
Roumanie (Cluj-Napoca, 1997); Mircea Ştirban – Primary processes in photosynthesis (1981); Mircea Rusu and
Constantin Craciun – Xenobiotics and free radicals with
hepatic tropism. Chemical hepatectomy (2004), Phytotherapeutic products tested in hepatic experimental
toxicosis (2007); Corneliu Tarba – Biomembranes, transport and cellular energetic, Mathematics with application in Biology (2003), Biophysics (2010); Laszlo Rakosy
– Die noctuides Rumänien (Linz, Austria, 1996), Die Wildpflazen Siebenbűrgen (Linz, Austria, 2010), Catalogue of
Lepidoptera in Romania (2003); Nicolae Dragoş – Introduction to the algae and the culture collection of algae
at the Institute of Biological Research (1997); Corina
Roşioru and collab. – Physiology of animals (2000); Pante
Gherghel – Biological basis of education (2002), Physiology with elements of behavior (2000); Constantin Crăciun
and collab. – Introduction to cell and molecular biology
(1999), Erika Kis and Constantin Crăciun - Side effects of
some topical glucocorticoids (2005), Cristina Pasca and
Constantin Crăciun - Side effects of some cytostatics on
the body (2000); Constantin Puica and Constantin Crăciun
- Neurotoxins in food (2004); Leontin Peterffi, author and
co-editor of Treaty of Algology, vol. IV, 1981, awarded by
the Romanian Academy; Mircea Pop – Animal neurophysiology (2002); Marcel Pârvu – Practical guide of phytopathology (2000), Practical guide of mycology (2007).
In what consisted your main researches performed
during your career and especially those concerning the
structure and ultrastructure of vegetal and animal cell
in normal, experimental, pathological and modified
environment conditions and morphostructural characterization of nanoparticles? Which are the most significant appreciations and quotes from your specialty
books and works?
During the entire research activity, I followed and analyzed the structural and ultrastructural characteristics
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lulei procariote şi eucariote (vegetală, animală şi umană),
precum şi a formelor acelulare de viaţă (virusuri), în condiţii normale sau patologice, sub infleunţa unor factori de
stres sau la interacţiunea cu diferite substanţe bioactive.
Am studiat desfăşurarea proceselor metabolice de bază, în
condiţii naturale, la diferite tipuri de organisme, reuşind să
elucidez unele necunoscute, să introduc în ştiinţă noi informaţii, să aduc argumente ultrastructurale pentru diferite
procese metabolice ş.a.
Analiza caracteristicilor ultrastructurale în ontogenie,
la nevertebratul Porcellio scaber, a permis investigaţii privind evoluţia complexului Golgi în procesele de sinteză şi
secreţie celulară din celulele sale glandulare. Relevant este
faptul că am evidenţiat, în premieră, rolul direct al mitocondriei şi în procesul sintezei proteice, fapt argumentat
apoi de cercetători din Germania, Franţa şi Anglia, la peste 10 ani, la nivel molecular. De asemenea, am evidenţiat
rolul caracteristicilor ultrastucturale ale cozii spermatozoidului la izopode, prin stabilirea în premieră a unui taxon ultrastructural, cu utilizare în sistematica crustaceelor.
În 1986 am prezentat la Congresul European de Biologie
Celulară, descrierea ultrastructurală a unei noi formaţi-

of prokaryote and eukaryote cell (vegetal, animal and
human), as well as of non-cellular forms of life (viruses),
in normal or pathological conditions, under the influence
of stress factors or at the interaction with different bioactive substances. I studied the deployment of basic metabolic processes, in natural conditions, at different types of
organisms, managing to elucidate certain unknowns, to introduce in science new information, bring ultrastructural
arguments for different metabolic structures etc.
The analysis of ultrastructural characteristics in ontogeny, for invertebrate Porcellio scaber, allowed investigations on the evolution of Golgi complex in processes
of cellular synthesis and secretion from it glandular cells.
It is relevant the fact that I evidenced, for the first time,
the direct role of mitochondria in the process of protean
synthesis, fact argued 10 years later by researchers from
Germany, France and England at molecular level. I also
evidenced the role of ultrastructural characteristics of
spermatozoon tail at isopods, by establishing for the first
time an ultrastructural taxon, with use in the systematic
of crustaceans. In 1986 I presented at European Congress of Cellular Biology ultrastructural description of a

Complex Golgi, organit implicat în procesul de secreție celulară. 86.000 X
Golgi complex, organell implicated in cellular secretion. (X 86.000)

Golgi complex cu granule de secreție sintetizate. 86.000 X
Golgi complex with synthetized secretory granules. X 86.000

Corpusculul paranucleolar. Corpuscul asociat nucleolului, cu rol în
creșterea sintezei de ARNt și a metabolismului celular. (30.000 X).
Nucleolar associated body (NAB) with role regarding stimulation of
tRNA synthesis and cellular metabolism (X 30.000)

ERACOSOM. Supercomplex de sinteză mucoproteică, descoperit și
descris într-o celulă gandulară la un crustaceu terestru. (30.000 X)
ERACOSOM.Supercomplex of mucoproteic sybthesis discovered and
described in a glandular cell of a terrestrial crustacean. (X 30.000).

uni celulare pe care am denumit-o ERACOSOM, implicat
în sinteza şi conservarea substanţelor de rezervă necesar
nutririi spermatozoizilor în timpul perioadei de hibernare.
În alte lucrări am pus în evidenţă existenţa de celule producătoare de insulină la nivelul hepatopancreasului de la
moluşte bivalve din Marea Neagră, precum şi la peşti, cu posibilităţi practice de extragere şi utilizare în terapia umană.

new cellular formation that I called ERACOSOM, involved
in the synthesis and conservation of reserve substances
needed to feed spermatozoa during hibernation period.
In other works I evidenced the existence of cells that produce insulin at the level of hepatopancreas from bivalve
mollusks in the Black Sea, as well as at fish, with practical possibilities of extraction and use in human therapy.
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O serie de cercetări efectuate în cadrul unui grant cu
Agenţia Spaţială Română, au evidenţiat modificările ultrastructurale la procariote (Spirulina platensis) sau celule
vegetale aflate în condiţii simulate condiţiilor din spaţiul
extraterestru, sau din capsula spaţială: absenţa câmpului electromagnetic, câmp geomagnetic cvasi-nul sau dublu faţă de cel terestru (cercetări efectuate în colaborare
cu prof. Vasile V. Morariu din Cluj-Napoca şi prof. Gabriel
Corneanu din Craiova), forţa de acceleraţie şi forma de
inerţie de 2g sau 4g ş.a.
Alte cercetări au condus la descoperirea procesului de
regenerare a biomembranelor în hepatocitele ficatului intoxicat cu alcool, sub influenta medicamentului original
românesc Trofopar, contribund la succesul exportului sau.
De asemenea, am demonstrat riscul de formare a nitrozaminelor in stomac si apoi metabolizarea lor in ficat, in urma
utilizarii medicamentelor piramidon si oxitetraciclină,
respectiv de inducere a cirozei hepatice si initierii unor
procese carcinogenetice. Menţionăm că prin intervenţia
colectivului nostru, sustinut de ICCF, la Ministerul Sănătăţii, am contribuit la scoaterea de pe piata a piramidonului.
În cadrul altor granturi de cercetare, a fost analizat efectul unor substanţe bioactive de origine vegetală (extracte
fracţionate din Nigella sativa, Aralia mandshurica), în cazul
acţiunii unor factori de stres asupra organismului vegetal
sau animal (Mus musculus). Rezultatele obţinute au permis evidenţierea unui nou grup de substanţe cu rol antimutagen şi/sau imunostimulator, implicarea genei COX-2
în procesele de imunologie şi propunerea unei noi tehnici
anticarcinogene.
Studiile fundamentale, au adus noi argumente în favoarea
considerării formaţiunilor tip bodyguard şi nucleolar associated bodies (NAB’S), drept modificări metabolice ale nucleului.
Am descris în premieră ultrastructura corpusculului paranucleolar și rolul său în creșterea sintezei de ARNt și a
metabolismului celular.
Investigaţiile ultrastructurale efectuate la plantele ornamentale dezvoltate in vitro pe medii aseptice, au fost publicate în volumul 5 al monografiei Handbook of Plant Cell
Culture (Ed. D.A. Evans), McGraw-Hill Publ. Co. New York,
1990, împreună cu prof. Dorina Cachita-Cosma.
Analiza efectului nanoparticulor TiO2 asupra celulei eucariote (vegetale şi animale) a constituit obiectivul a două
granturi de cercetare finanţate de CNMP. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi tipărite în publicaţii de prestigiu. A fost analizată interacţiunea celulei eucariote vegetale cu particulele de magnetită, precum şi interacţiunea celulei eucariote animale, cu
nanoparticulele de TiO2. Au fost caracterizate nanoparticulele TiO2 dopate sau nu cu diferite metale (aur, platină, argint,
fier), cu ajutorul microscopiei electronice SEM şi TEM.
Cercetările pe care le-am efectuat asupra celulei canceroase, s-au concretizat prin obţinerea a trei brevete de invenţie privind terapia bolii canceroase, brevete solicitate în SUA
şi Australia. Brevetul de invenţie privind efectele neurotoxice
ale glutamatului de sodiu ca aditiv alimentar, cercetări efectuate în colaborare cu Constantin Puica, a obţinut medalia de
aur la Salonul Mondial de Inventică de la Bruxelles în 2003.
Aţi organizat laboratoare de microscopie electronică şi aţi participat la numeroase cercetări de biologie
experimentală. Care sunt cele mai importante demersuri şi cercetări de laborator pe care le-aţi întreprins
în ţară şi peste hotare?
Una dintre cele mai de seamă realizări a fost organizarea, funcţionarea şi conducerea, la Universitatea „BabeşBolyai”, mai întâi a Laboratorului de microscopie Electronică (1971) şi ulterior a primului Centru de Microscopie Electronică din România (2000). Din 1971 şi până în prezent, au
existat colaborări în domeniul microscopiei electronice, cu
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A series of researches made during a grant with
Romanian Spatial Agency, evidenced ultrastructural changes at prokaryotes (Spirulina platensis) or vegetal cells in
conditions similar to those in extraterrestrial space, or
from space capsule: the absence of electromagnetic field,
geomagnetic field quasi-null or double as compared to
the terrestrial one (researches made in collaboration with
prof. Vasile V. Morariu from Cluj-Napoca and prof. Gabriel
Corneanu from Univ. Craiova), the force of acceleration and
inertia form of 2g or 4g etc.
Other researches led to the discovery of the regeneration
process of biomembranes in the hepatocytes of liver intoxicated with alcohol, under the influence of Romanian original
drug Trofopar, contributing to the success of its exportation.
As well, I proved the risk of appearance of nitrosamines in
the stomach and then their metabolism in the liver, following the use of drugs piramidon and oxitetraciclină, respectively of inducing hepatic cirrhosis and initiation of carcinogenetic processes. I mention that by the intervention of our
collective, supported by ICCF, at the Ministry of Health, we
contributed to the removal from the market of piramidon.
During other research grants, we analyzed the effect of
some bioactive substances of vegetal origin (fractionated
extracts from Nigella sativa, Aralia mandshurica), in the
case of the action of stress factors on vegetal or animal organism (Mus musculus). The results obtained allowed the
finding of a new group of substances with anti-mutagen
and/or immune-stimulating role, involvement of the gene
COX-2 in the processes of immunology and proposal of a
new anticarcinogene technique.
Fundamental studies brought new arguments in favor of
viewing bodyguard and nucleolar associated bodies (NAB’S),
as metabolic changes of the nucleus.
I described for the first time the ultrastructure of
Nucleolar Associated Body (NAB) and its role regarding the
stimulation of tRNA synthesis and cell metabolism.
Ultrastructural investigations made at ornamental
plants developed in vitro on aseptic environments, were
published in volume 5 of monograph Handbook of Plant
Cell Culture (Ed. D.A. Evans), McGraw-Hill Publ. Co. New
York, 1990, together with prof. dr. Dorina Cachita-Cosma.
The analysis of the effect of nanoparticles TiO2 on eukaryote cell (vegetal and animal) represented the objective of
two research grants financed by CNMP. The research results
were presented at international scientific manifestations and
printed in prestigious publications. It was analyzed the interaction of vegetal eukaryote cell with particles of magnetite,
and the interaction of animal eukaryote cell, with nanoparticles of TiO2. We characterized TiO2 nanoparticles, doped or
not with different metals (gold, platinum, silver, iron), with
the help of electron microscopy SEM and TEM.
The researches we made on cancerous cell concretized
in the obtaining of three invention patents for the therapy of
cancerous disease, patents requested in USA and Australia.
The invention patents for neurotoxic effects of sodium glutamate as food additive, researches made in collaboration
with Constantin Puica, obtained the golden medal at World
invention Saloon in Brussels in 2003.
You organized laboratories of electron microscopy
and you participated at many experimental biology researches. Which are the most important steps and laboratory researches that you undertook in the country
and abroad?
I consider that one of the most important achievements
was the organization, functioning and management at
“Babeş-Bolyai” University of the Laboratory of Electron
Microscopy (1971) and later of the first Center of Electron
Microscopy in Romania (2000). Since 1971 until today, we
had collaborations in the domain of electron microscopy,

CONSTANTIN CRĂCIUN

Elite Clujene Contemporane

cadre didactice şi cercetători de la universităţile şi institutele de cercetare din Cluj, Bucureşti, Timişoara, Craiova, Arad,
Baia Mare, Bucureşti, Iaşi, Braşov, Constanţa, Tg. Mureş. În
cadrul Centrului nostru, cadre didactice şi de cercetare de
la alte facultăţi din cadrul universităţii noastre, precum şi
de la UMF, Universitatea Politehnică, Institutul de Cercetări
Biologice, Institutul de Chimie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică şi Moleculară
şi altele, îşi realizează investigaţiile în domeniu, în primul
rând pentru granturile pe care le au, dar şi pentru cercetări
în cadrul tezelor de doctorat. De asemenea, am avut şi avem
în continuare colaborări ştiinţifice cu colective de cercetare
din SUA., Anglia, Germania, Belgia, Ungaria, Egipt şi Turcia.
Am realizat înfiinţarea de laboratoare de histologie, biologie celulară şi microscopie electronică la facultăţile de medicină ale Universităţilor din Oradea şi Arad şi laborator de microscopie electronică la Universitatea de Vest din Timişoara.
O altă realizare pe care o consider importantă, se referă la specializarea în domeniul microscopiei electronice, a
unor cadre de la alte universităţi din ţară, precum şi specializare prin doctorat a unor tineri cercetători, dintre care
unii au fost încadraţi ulterior ca specialişti în acest domeniu în cadrul unor institute şi universităţi din SUA, Canada,
Anglia, Germania, Franţa şi Ungaria.
Ca o exemplificare a numeroaselor activităţi de cercetare
la care am fost sau sunt angajat, menţionez că în domeniul
biologiei celulare umane, au fost efectuate investigaţii multiple împreună cu specilişti de la UMF „Iuliu Haţieganu” din
Cluj-Napoca, la realizarea tematicii de cercetare la numeroase granturi, încă din anul 1974 până în prezent. Dintre multiplele tematici abordate şi rezolvate menţionez: oncocitoame
maligne la sân; studii de microscopie electronică asupra ficatului pacienţilor tuberculoşi după tratament diferenţiat cu
Rifampicină; studiul limfaticelor în diabetul zaharat; fiziopatologia infecţiei intraamniotice; rolul infecţiilor şi a mediului
poluat în ruperea prematură a membranelor amniotice; rolul endoteliului vascular în producerea preeclampsiei; modificări în cord şi rinichi în condiţiile diabetului zaharat; studii
de microscopie electronică în diagnosticul bolilor renale;
cercetări experimentale privind efectele toxice ale unor cianotoxine şi a aluminiului asupra ficatului şi rinichiului; efectele negative asupra sănătăţii omului prin utilizarea unor
medicamente conţinând glucocorticoizi sau a efectului nociv
privind băuturile răcoritoare ce conţin glutamat monosodic
şi aspartam (prezentate pe larg în cărţile: Efecte secundare
ale unor citostatice asupra organismului (2000); Neurotoxine în alimentaţie (2004); Efecte secundare ale unor
glucocorticoizi topici (2005).
În fiinţa vie lucrează adevărate armate de nanoroboţi, care, sub comanda instrucţiunilor înscrise în codul genetic, sunt capabili de performanţe care abia în
deceniile din urmă au putut fi desluşite. Cum priviţi
perspectivele nanotehnologiei biomimetice, imitarea
viului şi formele de viaţă sintetice care se profilează?
Întrebarea pusă, a incitat atât pe oamenii de ştiinţă, cât
şi pe scritorii de science-fiction, mai ales după descifrarea
genomului uman, utilizarea celulelor stem în tratamentul
sau corectarea diferitelor maladii, sau stoparea evoluţiei
unei maladii, precum şi odată cu noile realizări ale biotehnologiilor şi a descoperirilor din biologia moleculară.
Oamenii de ştiinţă au obţinut in vitro, material genetic,
atât „cromosom” viral, cât şi cromosomi artificiali la unele
organisme (drojdia de bere - Saccharomyces cerevisiae, sau
la om, Homo sapiens). Au fost sintetizate gene sau au fost
transferate genele de la un organism la altul, obţinându-se
organisme transgenice cu proprietăţi diferite ş.a. Toate
aceste realizări implică pe lângă abordările de biologie
şi medicină experimentală, abordări de bioetică, juridică
ş.a. Se lucrează la sinteza artificială a diferitelor organite
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with teachers and researchers from universities and research institutes in Cluj-Napoca, Bucharest, Timişoara,
Craiova, Arad, Baia Mare, Iaşi, Braşov, Constanţa, TârguMureş. In our Center, teachers and researchers from other
faculties in our university, as well as from UMPh, Polytechnic University, Institute of Biologic Researches, Institute
of Chemistry, National Institute of Research-Development
for Isotopic and Molecular Technology and others, make
their investigations in the field, first of all for the grants
they have, but also for PhD theses researches. We also
had and still have scientific collaborations with research
collectives in USA, England, Germany, Belgium, Hungary,
Egypt and Turkey.
We founded laboratories of histology, cellular biology
and electron microscopy at faculties of medicine of Universities of Oradea and Arad and laboratory of electron microscopy at West University of Timişoara.
Another important achievement refers to the specialization in the domain of electron microscopy of teachers
from other universities in the country, as well as specialization through PhD of young researchers, some of them
working later as specialists in this field at institutes and
universities of USA, Canada, England, Germany, France
and Hungary.
As an example of the many research activities in
which I was engaged, in the domain of human cellular
biology were made multiple investigations together with
specialists from UMPh “Iuliu Haţieganu” in Cluj-Napoca,
to establish the research theme for many grants, since
1974 until now. Among the many themes approached and
solved, I mention: breast oncocytoma; studies of electron
microscopy on the liver of patients suffering of tuberculosis after differentiated treatment with Rifampicină;
study of lymphatic in sugar diabetes; physiopathology of
intra-amniotic infection; role of infections and polluted
environment in premature breaking of amniotic membranes; role of vascular endothelium in the production of
preeclampsia; changes in heart and kidneys in the condition of sugar diabetes; studies of electron microscopy in
the diagnosis of renal diseases; experimental researches
regarding toxic effects of some cyanotoxins and of aluminum on the liver and kidneys; negative effects on human
health of the use of drugs containing glucocorticoids or
the noxious effect of refreshers that contain monosodic
glutamate and aspartame (presented in the books: Side
effects of some cytostatics on the body (2000); Neurotoxins in food (2004); Side effects of some topical glucocorticoids (2005).
In living beings work true armies of nanorobots that,
at the order of instructions written in the genetic code,
are capable of performances that could be deciphered
only during the last decades. What is your view on the
perspectives of biomimetic nanotechnology, imitation
of living matters and synthetic forms of life?
This question incited scientists and science-fiction writers, especially after the deciphering of human genome, the
use of stem cells in the treatment or correction of different
diseases or stop the evolution of diseases, as well as due to
the new achievements of biotechnologies and discoveries
in molecular biology.
Scientists obtained in vitro, genetic material, viral
“chromosome”, as well as artificial chromosomes for certain organisms (beer yeast - Saccharomyces cerevisiae,
or at human, Homo sapiens). Genes were synthesized or
were transferred from one organism to another, obtaining
transgenic organisms with different features etc. All these
achievements involve besides approaches of experimental
biology and medicine, also bioethics, legal approaches etc.
We are working at artificial synthesis of different organ-
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celulare, aspecte care vor putea conduce la sinteza artificială a primei celule. Perspectivele sunt nebănuite încă.
Toate aceste experimente trebuie controlate atât din
punct de vedere juridic şi bioetic, pentru a nu perturba echilibrele existente în natură, pentru a nu crea armate de clone,
pentru a nu crea „superorganisme” (inclusiv „superoameni”),
cu proprietăţi deosebite care ar putea fi în apanajul unei superputeri sau a unor indivizi aflaţi în afara legii. Ca exemplificare menţionez un fapt cunoscut relativ recent, prin care
cu ajutorul nanoparticulelor de TiO2 şi probabil cu alte metale care sunt „stabile” privind reacţia cu celula vie, au fost
create structuri denumite nanodevice, constituite din TiO2
şi câteva (4) molecule de nucleotide ADN (colectivul prof.
Wolloschak din USA). Acestea pot fi inserate în celule ţintă,
fiind o tehnică de perspectivă în terapia genică. În prezent
şi colectivul nostru, prin cercetări efectuate în cadrul unui
grant, avem ca scop, tocmai stabilirea interacţiunii organitelor celulei eucariote animale, cu particulele TiO2. Pe baza
rezultatelor obţinute până în prezent, suntem îndreptăţiţi să
speram că vom obţine un grant de cercetare cu participare
internaţională, chiar cu colectivul prof. Wolloschak.
Cum priviţi elita biologilor contemporani clujeni şi
ce orientări şi cercetări consideraţi că se vor dezvolta
în viitor?
Întrebare dificilă! Ar trebui cel puţin un “search” pe internet, şi abia apoi să coroborăm cu situaţia de la noi. Mă
gândesc la câteva direcţii de cercetare reprezentate de câteva personalităţi de seamă. Aş începe cu profesorul Gh.
Benga şi cercetările sale şi ale colectivului său efectuate pe
membrana eritrocitară umană. Însă, mie mi se pare această
problemă aproape epuizată. Mai importantă din punct de
vedere practic este problema poluării prin microcentrale
de apartament, dar asta nu este o problemă percepută ca
fiind fundamentală. Cu siguranţă că la loc de frunte ca perspectivă se situează problemele nanobiotehnologice ca cele
dezvoltate în laboratorul d-lui acad. Octavian Popescu, de
la Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității
„Babeș-Bobyai” din Cluj-Napoca, la care se adaugă cercetările efectuate de conf. dr. Cristina Dobrotă precum şi
cele efectuate în interdisciplinaritate cu fizicieni (prof. dr.
Simion Aştilean şi colectivul) şi chimişti (prof. dr. Maria
Cotișel Tomoaia, prof. dr. Florin Dan Irimie, prof. dr. Maria
Jitariu and CS I dr. Jeanette Popovici).
O altă direcţie interesantă de dezvoltare este cea iniţiată
de d-nul prof. dr. Nicolae Dragoş împreună cu colectivul său,
privind identificarea şi utilizarea tulpinilor algei brune Botryococcus braunii pentru sinteza de hidrocarburi similare
petrolului, ca o alternativă pentru obţinerea de noi surse de
energie. De asemenea, menţionez Laboratorul de Biologie
Moleculară Ambientală condus de prof. dr. Nicolae Dragoş,
în care cercetările sunt orientate pe probleme de mediu: biodiversitate, filogenie şi colonizarea unor noi habitate.
O nouă direcţie de cercetare de perspectivă a fost iniţiată în laboratorul de Biofizică şi biochimie al Departamentului de Biologie, de către dr. Horia Banciu, prin care se investighează microorganismele bacteriene şi cele din grupul
Archea, microorganisme extremofile, în vederea obţinerii
de enzime rezistente la temperaturi ridicate, la supersalinitate ş.a., pentru diverse utilizări benefice omului.
Institutul de Cercetări Biologice, printr-un grant de tip
FP6 al Uniunii Europene, numit “Eco-change”, director CS I
dr. Gheorghe Coldea, studiază schimbările din ecosisteme
sub influenţa climatului din România asupra structurii ecosistemelor, în vederea unei utilizări mai raţionale şi mai
bune a terenurilor.
Menţionez, de asemenea, cercetările care se efectuează
de colectivele de biochimie-biofizică-fiziologie animală –
microscopie electronică (prof. dr. Corneliu Tarba, prof. dr.
Constantin Crăciun, conf. dr. Corina Roşioru, CS I dr. Mircea
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elles, aspects that can lead to artificial synthesis of the first
cell. Perspectives are still unknown.
All these experiments have to be controlled from legal
and bioethics point of view, in order not to perturb balances existing in nature, in order not to create armies of
clones, in order not to create “super organisms” (including
“super people”), with special characteristics that could be
in the privilege of a superpower or of persons outside the
law. As example, I mention a fact known recently, by which
with the help of nanoparticles of TiO2 and probably with
other metals that are “stable” regarding the reaction with
living cell, were created structures called nanodevice, constituted from TiO2 and a few (4) molecules of nucleotide
ADN (collective of prof. Wolloschak from USA). They can
be inserted in target cells, being a far-reaching technique
in gene therapy. By researches made during a grant, our
collective has also the purpose to establish the interaction
of organelles of animal eukaryote cell with TiO2 particles.
Based on the results obtained until now, we hope to get a
research grant with international participation, even with
prof. Wolloschak’s group.
How do you see Cluj biological contemporary elites
and what directions and researches do you think will
develop in the future?
Difficult question! We should “search it” on the Internet and afterwards corroborate it with our situation. I am
thinking about a few research directions represented by
a few important personalities. I would start with prof.
Gh. Benga and his researches and of his group made on
human erythrocyte membrane. But I find this problem
nearly rundown. More importantly from practical point of
view is the problem of pollution by small heating devices
used in flats, but this is not an issue considered fundamental. Certainly, nanobiotechnological problems are the
most important, such as those developed in the laboratory of acad. Octavian Popescu, at the Institute of Interdisciplinary Research of UBB Cluj-Napoca, to which are
added the researches made by conf. dr. Cristina Dobrotă
as well as those made with physicians (prof. dr. Simion
Aştilean, prof. dr. Simion Simon and their collectives) and
chemists (prof. dr. Maria Cotişel Tomoaia, prof. dr. Florin
Dan Irimie, prof. dr. Maria Jitariu and Senior Researcher
Jeanette Popovici).
Another interesting development direction is the one
initiated by prof. dr. Nicolae Dragoş with his collective, regarding the identification and use of brown algae stems
Botryococcus braunii for the synthesis of hydrocarbons
similar to earth oil, as alternative to obtain new sources of
energy. I also mention the Laboratory of Ambient Molecular Biology led by prof. dr. Nicolae Dragoş, where research
is oriented on environment problems: biodiversity, phylogeny and colonization of new habitats.
A new research direction of perspective was initiated
in the laboratory of Biophysics and biochemistry of the Biology department, by dr. Horia Banciu, which investigates
bacterial microorganisms and those in Archea group, extremophile microorganisms, to obtain enzymes resistant to
high temperatures, super-salinity etc, for different benefic
uses for humans.
The Institute of Biological Researches, by a grant of
type FP6 of the European Union, called “Eco-change”, director CS I dr. Gheorghe Coldea, studies the change in ecosystems under the influence of climate in Romania on the
structure of ecosystems, for a more reasonable and better
use of lands.
I also mention researches made by collectives of biochemistry-biophysics-animal physiology–electron microscopy (prof. dr. Corneliu Tarba, prof. dr. Constantin
Crăciun, conf. dr. Corina Roşioru, CS I dr. Mircea Rusu, CS II
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Rusu, CS II dr. Constantin Puica ş.a.), care au în vedere stabilirea efectelor şi mecanismelor de acţiune la nivel celular,
subcelular şi molecular, a diverşi factori de stres, în special
factori chimici (agenţi toxici, alcooli, medicamente etc.) şi
posibilităţile de contracarare a acţiunii acestora la animale
şi om, în mare parte prin utilizarea de extracte vegetale.
Ce diagnoză aţi configura cu privire la soarta naţiunilor aflate sub presiunea globalizării?
Cred/sper că se vor aplica legislaţiile adoptate de ONU
privind cercetările de biotehnologie: progresele în biotehnologie vor fi puse la dispoziţia tuturior naţiunilor, fără
presiuni economice şi politice. În caz contrar, previziunile
vor fi sumbre pentru naţiunile deficitare economic şi /sau
militar.
Pe scurt, soarta naţiunilor aflate sub presiunea globalizării este extrem de sumbră. Dacă se continuă actuala politică imigraţionistă, naţiunile europene vor dispare de facto
în cel mult 100 de ani, chiar dacă s-ar putea să rămână cu
numele. Vor rămâne nord-americanii de cealaltă parte a
Atlanticului şi Ruşii în Rasărit... În rest, va fi un amalgam
extrem de pestriţ, care va aminti mai curând de vechiul
Babilon decât de Europa modernă, unde conflictele interetnice, interrasiale, interculturale şi interreligioase vor crea
haos şi ruină. Va mai exista un mare spaţiu pan-islamic, câteva naţiuni din Africa Neagră, naţiunile chineză, japoneză
şi indiană (pe continentul asiatic), naţiunea braziliană şi
una sau mai multe naţiuni pan-hispanice în America Centrală şi de Sud. Cu alte cuvinte, efectul cel mai puternic, am
putea spune devastator pentru statutul de naţiune, îl vor
suferi naţiunile europene.
Care sunt satisfacţiile şi împlinirile majore ale omului, cercetătorului şi profesorului Constantin Crăciun?
Pentru un cercetător şi profesor aflat la sfârşitul carierei
profesionale, cea mai mare satisfacţie este aceea de a şti că a
lăsat ceva în urmă şi că acel ceva construit în timp a fost, este
şi va fi de folos colegilor mai tineri sau mai în vârstă şi, prin
ei, de folos societăţii. Numai prin strădanii depuse cu pasiune şi perseverenţă poţi să-ţi asiguri obţinerea de rezultate
notabile. Biologia celulară a fost ştiinţa căreia i-am dedicat
47 de ani de activitate neîntreruptă şi aş dori ca aceşti ani
să ajungă măcar la 50. M-a fascinat întotdeauna microcosmosul celulei şi m-am bucurat întotdeuna de noile structuri
şi ultrastructuri pe care le studiam. Am avut şansa ca tânăr
cercetător să fiu orientat spre biologia celulară, mai întâi de
prof. Vasile Gh. Radu, cel care a iniţiat organizarea primului
laborator de microscopie electronică la Facultatea de Biologie şi apoi de prof. George Emil Palade, care mi-a dat curajul
să abordez acest domeniu modern de cercetare. Am deosebita satisfacţie că am organizat şi condus nemijlocit, începând
din 1971, laboratorul de microscopie electronică şi apoi, din
anul 2000, Centrul de Microscopie Electronică, al cărui director sunt şi în prezent. In 1999 am organizat şi condus până
în 2007, în calitate de director, Centrul de Biologie Celulară şi
Moleculară al UBB, acreditat ca centru de excelenţă de către
CNCSIS în anul 2000. A fost o mare bucurie pentru mine când
conducerea UBB m-a recompensat cu Premiul Reprezentativităţii (2008) şi Diploma de Excelenţă (2010). În peste 30 ani
de activitate am avut alături pe soţia mea, Veronica Crăciun,
cercetător biolog, colegă de muncă, care m-a ajutat enorm în
activităţile administrative şi de cercetare. La Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe Medicale, din data de 21 noiembrie 2013, am fost primit ca „membru de onoare” al ASM.
Privind retrospectiv, am mulţumirea că foarte multe
cadre didactice şi de cercetare, de la toate universităţile şi
institutele de cercetare ale Clujului precum şi de la alte universităţi şi institute din marile oraşe ale ţării, au beneficiat
de colaborarea mea în rezolvare unor probleme majore de
cercetare. Sunt mulţumit, de asemenea, că mulţi tineri care
s-au format la şcoala noastră de microscopie electronică,
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dr. Constantin Puica etc), that establish effects and mechanisms of action at cellular, sub-cellular and molecular level, of different stress factors, especially chemical factors
(toxic agents, alcohols, drugs etc) and possibilities to fight
their action at animals and humans, in big part by the use
of vegetal extracts.
What diagnosis would you give concerning the fate
of nations found under the pressure of globalization?
I believe/hope that the legislations adopted by ONU
concerning researches of biotechnology will be applied:
progresses in biotechnology will be made available to all
nations, without economic and political pressures. Otherwise, forecasts will be dark for nations with economic and
/or military deficit.
On the short, the fate of nations that are under the pressure of globalization is extremely dark. If the current immigration policy continues, European nations will disappear
de facto in about 100 years, even if their names could be
kept. North-Americans will remain on the other side of the
Atlantic and Russians in the East... As for the rest, an extremely motley amalgam will appear, reminding of the old
Babylon rather than of modern Europe, where interethnic,
interracial, intercultural and interreligious conflicts will
create chaos and ruin. There will also be a great pan-Islamic
area, a few nations from Black Africa, Chinese, Japanese
and Indian nations (on the Asian continent), Brazilian nation and one or several pan-Hispanic nations in Central and
South America. In other words, the strongest effects, we
could even say devastating for the status of nation, will be
suffered by European nations.
What are the major satisfactions and fulfillments of
man, researcher and Professor Constantin Crăciun?
For a researcher and professor at the end of his professional career, the biggest satisfaction is knowing that
he left something behind, built in time and useful for his
younger or older colleagues and, therefore, to the society.
Only by passionate and perseverant work you can obtain
notable results. I dedicated 47 years of continuous activity to cellular biology and I wish I could give at least 50. I
was always fascinated by cell microcosmos and I always
enjoyed new structures and ultrastructures that I studied.
As young researcher, I had the chance to be oriented towards cellular biology, first of all by prof. Vasile Gh. Radu,
who initiated the organization of the first laboratory of
electron microscopy at the Faculty of Biology and then by
prof. George Emil Palade, who gave me the courage to approach this modern field of research. I am proud of having
organized and coordinated continuously, from 1971, the
laboratory of electron microscopy and then, since 2000,
the Center of Electron Microscopy, the director of which
I am even today. In 1999 I organized and led until 2007,
as director, the Center of Cellular and Molecular Biology
of UBB, accredited as center of excellence by CNCSIS in
2000. It was a great joy for me when the management of
UBB gave me the Prize of Representativeness (2008) and
Diploma of Excellence (2010). In over 30 years of activity
I had my wife Veronica Crăciun next to me, biologist researcher, work colleague, who helped me in administrative and research activities. At the General Assembly of the
Academy of Medical Sciences, in November 21, 2013, we
were awarded as “honorary member” of the ASM.
Retrospectively, I have the satisfaction that many teachers and researchers, from all universities and research
institutes in Cluj as well as from other universities and
institutes from the big cities in the country, benefited of
my collaboration to solve major research problems. I am
also satisfied that many young men that trained in our
school of electron microscopy or other who made their researches for PhD (Barbu-Tudoran Lucian, Aurora Nedelcu,
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sau alţii care şi-au efectuat cercetările pentru doctorate
(Barbu-Tudoran Lucian, Aurora Nedelcu, Ciprian Mihali,
Anca Hermenean, Alina Ilie, Delia Checiu, Adrian Florea,
Ahmad Mousa Basha, Dureid Mohammad al Mahasneh, S.
M. Bader, Oana Cascaval, Silasi-Mansat Robert, Loredana
Ciuclan, Erika Kis ş.a.) ocupă astăzi funcţii didactice sau
de cercetare, iar alţii ocupă funcţii în ţări ca SUA, Anglia,
Germania, Canada, Franţa, Irak, Iordania şi Siria.
Care sunt preocupările dvs. care ies din matricea
vieţii socio-profesionale şi se întâlnesc cu sfera vieţii
private, cu familia ori cu hobby-urile de timp liber?
Mi-au plăcut de mic ieşirile în natură mergând la pescuit, apoi in păduri dupa ciuperci, iar mai târziu la vânătoare. La începutul anului 1990 chiar am fost ales, pentru un
mandat, în funcţia de vicepreşdinte al Asociaţiei Judeţene
Cluj de Vânătoare şi Pescuit Sportiv, în care m-am implicat
pentru organizarea pe baze noi a acestor activităţi sportive,
în special pentru redactarea noului statut al vanătorilor şi
pescarilor din România şi a Legii care reglementa aceste activităţi. Am avut şi avem o căsnicie foarte bună care durează
de 43 ani. Fiul nostru, Adrian Radu, absolvent al Facultăţii
de Biologie din Cluj-Napoca, este stabilit la Bruxelles, după
ce şi-a luat doctoratul în biologie moleculară la Universitatea Libera din Bruxelles. Are doi copii, un băiat şi o fată.
Fiica noastră, Alina Monica, a terminat Colegiul de Tehnică
Dentară. Este stabilită la Timişoara unde are propriul ei laborator de tehnică dentară. Are o fiică în clasa a 6-a. Ce-şi
pot dori mai mult părinţii care îşi ştiu copiii la casele lor, cu
nepoate şi nepoţel care cresc fericiţi?!
Trebuie să mai menţionez aici un hobby pe care îl am
şi eu şi soţia: gradinăritul. Ne-am putut ocupa mai mult de
această activitate după 2004, la sfârşit de săptămână, având
satisfacţii şi pentru obţinerea produselor vegetale necesare
alimentaţiei noastre şi chiar a unui surplus.

Ciprian Mihali, Anca Hermenean, Alina Ilie, Delia Checiu,
Adrian Florea, Ahmad Mousa Basha, Dureid Mohammad al
Mahasneh, S. M. Bader, Oana Cascaval, Silasi-Mansat Robert,
Loredana Ciuclan, Erika Kis, and others) occupy today didactic or research positions and others occupy positions in
countries such as USA, England, Germany, Canada, France,
Iraq, Jordan and Syria.
What are your preoccupations outside the matrix of
social-professional life and in your private life, with the
family or your spare time hobbies?
As a child I enjoyed going out, going fishing, then in the
forest for mushrooms and later hunting. At the beginning
of 1990 I was even chosen, for a mandate, in the position
of vice-president of Cluj County Association of Hunting
and Fishing, where I got involved in the organization of
new locations for these sports activities, especially for the
drawing up of the new status of hunters and fishermen
in Romania and of the Law that regulated these activities.
We had and we still have a very good marriage that has
been lasting for 43 years. Our son, Adrian Radu, graduate
of the Faculty of Biology in Cluj-Napoca, lives in Brussels,
after obtaining the PhD in molecular biology at Universite
Libre de Bruxelles. He has two children, a boy and a girl.
Our daughter, Alina Monica, finished the College of Dental
Technique. She lives in Timişoara where she has her own
laboratory of dental technique. She has a daughter in the
6th grade. What could we, as grandparents want more than
knowing our children settled down, with grandchildren
that grow up happy?!
I also have to mention a hobby that my wife and I share:
gardening. We could spend more time doing this activity
after 2004, in weekends, having also the satisfaction of obtaining vegetal products that we use for our nourishment
and even in surplus.
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