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EVOCARE prof. dr. Victor Rogojanu
Ca student în anul II de facultate am audiat cursul de entomologie
agricolă predat de conf. dr. Victor Rogojanu. Atât cursul (3 ore pe săptămână)
cât şi lucrările practice (2 ore pe săptămâna) s-au ţinut la primul etaj al unei
clădiri din incinta instituţiei, cunoscută mai târziu: “Casa Albă”.
Cursul în sine era structurat pe grupe de plantă gazdă, dar lucrările
practice în ordinea sistematică a dăunătorilor. Pentru însuşirea materiei cunoaşterea dăunătorilor - aceasta oferea studenţilor posibilitatea de a întocmi
liste indicând încadrarea sistematică şi recunoaşterea mai uşoară a dăunătorilor
pe ordine, suprafamilii, familii, genuri şi specii. Aşa mi-am garnisit pereţii
camerei în care locuiam, cu largi liste de denumiri ştiinţifice şi populare de
nematode, acarieni, insecte, păsări şi rozătoare, fitofage şi mai puţin fitofage.
Materialul biologic prezentat în cadrul lucrărilor era sărac şi ca urmare, profesorul descria dăunătorii prezentând câte un exemplar în mână,
arătându-l pe rând studenţilor. Astfel, în ansamblul sau cursul profesorului
nostru era ascultat cu interes, concentrând atenţia studenţilor, fiind prezentat
oral şi cu pasiune, ceea ce cu toţii am apreciat înalta sa pregătire profesională
şi am rămas cu o frumoasă amintire. La examenul de sfârşit de an - pe care
l-am pregătit cu asiduitate - m-am prezentat bine şi am primit nota 9.
Deşi în restul anilor de studii nu am păstrat o relaţie de aprofundare
profesională în entomologie, după un stagiu de preparator de un semestru la
disciplina de fitotehnie şi după examenul de stat din iulie 1950, conducerea
facultăţii (decan prof. Petrovan) mi-a oferit postul vacant de asistent la disciplina de entomologie agricolă.
Prezentarea mea la catedră nu l-a surprins pe profesorul Victor Rogojanu, fiind primit academic, oferindu-mi un loc de muncă în imediata apropiere a cabinetului său. Primirea mea la disciplină, deşi nu a fost entuziastă, pe
parcursul anilor 1950-1960 a decurs în relaţii de încredere şi apreciere, reuşind
să mă introduc bine în materie, să câştig simpatia şi aprecierea profesională.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât în 1955 am fost admis la doctorat în protecţia
plantelor, sub conducerea şefului de catedră - prof. dr. doc. E. Radulescu.
În relativ scurta colaborare cu prof. dr. V. Rogojanu, am reuşit
să elaborăm şi să publicăm două lucrări ştiinţifice, ambele inspirate din
observaţiile şi materialul biologic personal.
În anul universitar 1959/1960, ceea ce a coincis cu unificarea
universităţilor clujene şi a facultăţilor de agronomie cu limbile de predare
română şi maghiară, ajungând la vârsta de 60 de ani, prof. dr. Victor Rogojanu a fost pensionat. După un timp de reflecţie, prof. dr. V. Rogojanu a solicitat şi a fost cooptat în calitate de cercetător ştiinţific, în colectivul de biologie
al filialei Cluj a Academiei Române, din cadrul căruia s-a pensionat în 1979,
la vârsta de 80 de ani.
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În această ultimă perioadă de activitate, la sugestia şi insistenţa mea,
am reuşit să valorificăm un bogat material biologic, colectat de studenţii din
cadrul cercului Ştiinţific Studenţesc de Entomologie, material privind entomofauna de viermi sârmă (Elateride) din Transilvania. Pe aceasta temă am
publicat 3 lucrări ştiinţifice între 1968-1970. În 1968 prof. dr. V. Rogojanu a
reuşit să publice un determinator al dăunătorilor plantelor cultivate, lucrare
apreciată dar care, în scurt timp, s-a epuizat. La sugestia mea de a continua colaborarea noastră publicistică, i-am sugerat publicarea unui nou determinator
al dăunătorilor plantelor cultivate, mai complet şi cu planşe color. Propunerea
mea a fost acceptată şi, în 1986, am reuşit să publicăm - tot în editura CERES
- noul determinator din care capitolele privind dăunătorii culturilor de câmp a
fost elaborat de subsemnatul, iar cel al plantaţiilor de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi produse depozitate, de către prof. dr. V. Rogojanu. Această colaborare
la elaborarea determinatorului, care a durat mai mult de 3 ani, ne-a apropiat şi
mai mult, lucrarea în sine fiind o reuşită, apreciată de specialişti şi studenţi.
Ultima perioada a vieţii sale, prof. dr. V. Rogojanu a petrecut-o cu
soţia (fost cadru didactic la disciplina de entomologie, aceasta fiind calificată
în biologie), la Bucureşti, unde îşi avea domiciliul fiica cea mai mică.
La vârsta de 84 de ani prof. dr. V. Rogojanu a încetat din viaţă în
Bucureşti.
Reflectând asupra vieţii şi activităţii magistrului meu, întotdeauna am
fost convins că profesorul V. Rogojanu, care s-a format, a lucrat cu pasiune,
dăruire şi a realizat lucrări didactice şi ştiinţifice de certă valoare, merita altă
soartă. Pensionarea de la Institutul Agronomic în 1959 a fost decisă într-o
conjunctură nefavorabilă.
Relaţiile noastre profesionale din facultate şi de după pensionare, precum şi cunoştinţele mele despre biografia sa, m-au convins că prof. dr. V.
Rogojanu a fost un cadru didactic apreciat de studenţi, cercetător pasionat şi
un publicist prolific în domeniul entomologiei agricole. Originea, concepţia
sa despre societate şi atitudinea sa politică au fost subapreciate şi n-au putut
fi argumente de măsură să decidă grăbirea pensionării sale. Reorganizarea, în
1959, a colectivelor de catedre, ca urmare a unificării facultăţilor de agronomie cu limba de predare română şi maghiară, a condus la găsirea unei soluţii
nefericite pentru conf. dr. V. Rogojanu.
În continuare prezint succint câteva date din biografia Prof. dr. Victor
Rogojanu şi rezultatele activităţii sale didactice şi ştiinţifice, lăsate posterităţii
în patrimoniul naţional, din domeniul entomologiei agricole al protecţiei plantelor din ţara noastră.

*

* *
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Prof. dr. Victor Rogojanu s-a născut la 23 noiembrie 1899 în satul
Turbaţi, comuna Săcel, judeţul Gorj. Urmează cursurile şcolii primare în
comuna natală, după care frecventează cursurile şcolii medii de agricultură
din Roman. În 1929 obţine diploma de inginer agronom, după frecventarea
cursurilor facultăţii de specialitate din Cluj. Titlul de “doctor în filosofie”,
specialitatea “ştiinţele naturii” îi este conferit în Germania, de Universitatea
din Rostok.
Revenit din străinătate, tânărul asistent dr. V. Rogojanu este avansat
şef de lucrări suplinitor la disciplina de zoologie de la Facultatea de Agronomie din Cluj. În 1940 ocupă postul de conferenţiar suplinitor al disciplinei de
entomologie, funcţie didactică pe care o deţine până în 1959, când la împlinirea vârstei de 60 de ani se pensionează.
La 20 august 1983 încetează din viaţă, după o activitate didactică şi
de cercetare ştiinţifică de peste 50 de ani, desfăşurată în cadrul Institutului
Agronomic şi Filialei Academiei R.S.R. din Cluj-Napoca.
Conf. dr. V. Rogojanu a fost un perseverent şi pasionat cercetător
ştiinţific, această trăsătură fiind caracteristică de la începutul carierei sale şi
până în ultimele clipe ale vieţii.
Subliniind câteva dintre meritele sale remarcabile privind dezvoltarea
entomologiei agricole din ţara noastră, aducem un omagiu celui care, în ştiinţa
entomologică românească, a fost conferenţiarul dr. Victor Rogojanu.
În îndelungata activitate de cercetare ştiinţifică, conf. dr. V. Rogojanu
a redactat şi publicat peste 60 de comunicări ştiinţifice şi 10 lucrări monografice şi tratate de specialitate pe care, în semn de recunoştinţă, le prezentăm în
cele ce urmează.

*
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Titluri de lucrări didactice şi ştiinţifice publicate de prof. dr. Victor
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1. Rogojanu V. 1934. Păduchii ţestoşi, vătămători pomilor fructiferi (recunoaşterea
şi combaterea lor), Agric. Nouă, Cluj, 2(10): 430-443
2. Rogojanu V. 1934. Duşmanii cerealelor (Calandra granaria L.), Agric. Nouă,
Cluj
3. Rogojanu V. 1935. Combaterea viermlui sârmă (Agriotes lineatus L.), Agric.
Nouă, 35(2): 223-226
4. Rogojanu V. 1935. Untersuchungen über die Wachsdrüsen und die Wachsabsonderung bei den Gattungen Schizonema und Orthenzia. Z. Mikroskop.
Anatom. Forsch. Leipzig, 37: 151-171
5. Rogojanu V. 1936. Despre îngrijirea pomilor roditori. Grădina mea, 2(10-11):
6-9.
209

6. Rogojanu V. 1936. Molia porumbului (Pyrausta nubilalis Hb.), Agric. Nouă,
10: 360-365
7. Rogojanu V. 1937. Consideraţiuni sistematice asupra a două specii de Ortheziidae (Coccidae), Cluj, Tipo Naţională: 53 pp.
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14. Rogojanu V. 1937. Tratamente cu insecticide la pomi. Grădina mea, 3(2-3):
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15. Rogojanu V. 1937. Bolile oilor. Biblioteca oierului, Sibiu.
16. Rogojanu V. 1937. Sporirea producţiei de fructe, prin combaterea insectelor.
Cartea Românească
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20. Rogojanu V. 1939. Contribuţii la biologia insectei Galerucella luteola Müll.
Bul. Fac. Agron. Cluj, 7, 366-373 (rez. germ.)
21. Rogojanu V. 1939. Duşmanii animali ai pomilor fructiferi şi combaterea lor.
Grădina mea, 4(12): 13-17.
22. Rogojanu V. 1939. Duşmanii animali ai pomilor fructiferi şi combaterea lor.
Grădina mea, 5-6-7: 10-15.
23. Rogojanu V. 1939. Duşmanii sparanghelului şi combaterea lor. Agric. Nouă,
6(7-8): 296-300.
24. Rogojanu V. 1939. Molia mărului: viermele merelor. Grădina mea, 5(1-2):
11-14.
25. Rogojanu V. 1939. Substanţe arsenicale folosite la combaterea insectelor
vătămătoare. Agric. Nouă, 6(10-11): 395-402.
26. Rogojanu V. 1939. Duşmanii naturali ai viei şi combaterea lor. Cluj, Tip
“Cartea Românească”: 95 pp.
27. Rogojanu V. 1939/1940. Determinarea şi răspândirea câtorva specii de
păduchi ţestoşi vătămători pomilor fructiferi din Transilvania, Bucovina şi
Banat. Bul. Fac. Agr., Cluj, 8: 331-346 (rez. germ.).
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cardui L., Viaţa agric., 9.
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34. Rogojanu V. 1949. Contribuţii la combaterea viespii cu ferăstrău a trandafirilor - Arge (Hylatoma) pagana Pz., Rev. Agricultura, 1-2-3: 5-7.
35. Rogojanu V. 1952. Entomologie agricolă, în Manualul inginerului agronom,
5: 240 pp.
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38. Rogojanu V. C. Velea. 1955. Noi dăunători animali ai culturilor de lucernă şi
combaterea lor. Probl. Agr., 7(6): 48-52.
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43. Rogojanu V. 1958. Contribuţii la studiul sistematic şi bioecologic al familiei
Ortheziidae (Coccidae) din R.P.R., Stud. Cerc. Biol., Cluj, 9:, 301-315.
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