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Prof. dr. doc. Teodosie Perju
Născut la 11 ianuarie 1923 în comuna Negureni, judeţul Orhei. A
urmat Şcoala de agricultură în Cucuruzeni şi primele clase la Liceul Teoretic
“Alexandru Russo” din Chişinău, unde a avut contact cu darnica natură din
Moldova. Pregătirea liceală se finalizează la Liceul nr. 2 din Cluj, după care T.
Perju urmează cursurile Facultăţii de Agronomie din acelaşi oraş universitar.
In 1950 termină facultatea cu o excelentă diplomă de merit. Din ultimul an de
studii este numit preparator la Facultatea de Agronomie din Cluj, parcurgând,
rând pe rând, toate gradele universitare. Din 1974 este numit profesor
universitar la aceeaşi facultate, de unde se pensionează în 1988.
Profesorul Perju face parte din acea rară categorie de oameni, care timp
de o viaţă, cu abnegaţie şi stoicism au slujit unei cauze şi unei idei. In cazul
profesorului Perju, ţelul călăuzitor a fost domeniul protecţiei plantelor, cu
accent asupra biologiei, ecologiei şi combaterii insectelor dăunătoare plantelor
cultivate.
Doctoratul este obţinut în 1959 cu o excelentă teză referitoare la
morfologia, biologia, ecologia şi combaterea viespii seminţelor de trifoi
(Bruchophagus gibus). În 1974 obţine titlul de doctor docent. In timpul
activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică a obţinut medalii şi evidenţieri
deosebite.
Activitatea profesorului Perju nu este numai impresionantă cantitativ şi
calitativ, ea este şi va fi multă vreme utilă entomologiei aplicate, studenţilor,
doctoranzilor. Fire dinamică şi întreprinzătoare, profesorul Perju a reuşit
să publice peste 320 de lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate, în
care s-au abordat cele mai diverse domenii ale entomologiei fundamentale
şi aplicate. Pe lângă articolele de specialitate, se remarcă monografiile şi
tratatele de specialitate, care l-au făcut cunoscut tuturor entomologilor
biologi, agronomilor şi silvicilor cu preocupări în entomologia aplicată. Este
autorul sau coautorul a peste 30 de volume dintre care remarcăm Entomologia
agricolă (6 volume), Tratatul de Zoologie Agricolă (vol. II şi V), Entomofagii
şi utilizarea lor în protecţia integrată a ecosistemelor agricole (1988), ş. a.
Profesorul Perju este autorul unei vaste opere care include o paletă
largă din domeniul zoologiei şi ecologiei. Principalele domenii de activitate
pot fi concentrate la :
- semnalarea unor noi dăunători ai plantelor agricole
- studiul biologiei şi ecologiei unor complexe de parazitoizi care
limitează populaţiile unor dăunători ai plantelor de cultură legumicole şi cerealiere,
- studiul biologiei şi ecologiei viermilor sârmă din ecosistemele agri

cole

- studii aprofundate asupra biologiei şi combaterii dăunătorilor din
plantaţiile de hamei
- elaborarea sistemelor de combatere integrată a dăunătorilor din culturile de trifoi, mac şi hamei,
- cercetări aprofundate asupra dăunătorilor organelor de fructificare şi
combaterii lor integrate
In ultimii ani s-a concentrat asupra biologiei şi ecologiei moliei miniere
a castanului ornamental.
Profesorul T. Perju a creat la Cluj un focar al entomologiei agricole care
prin studenţi, doctoranzi şi publicaţiile acestora este bune cunoscut în întreaga
ţară. După pensionare, rămâne profesor consultant şi conducător de doctorat,
dar mai ales deosebit de activ.
Un om modest, sincer şi corect, mânat de un deosebit elan şi sete de
cunoaştere. Membru activ al Societăţii de Lepidopterologie şi a altor societăţi
din ţară şi străinătate, profesorul Perju a rămas un pachet de energie şi un
magnet care absoarbe informaţia entomologică de pretutindeni. Activ participant la simpozioane, mese rotunde şi alte activităţi ştiinţifice, la cei 82 de
ani este greu de găsit acasă. Fidel zonei natale, a întreţinut legături ştiinţifice
cu Iaşul şi Chişinăul. In 1997, în semn de recunoaştere, Universitatea “BabeşBolyai” din Cluj şi în 2003 Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi i-au conferit
titlul de Profesor de Onoare.
La 82 de ani profesorul Perju este greu de ajuns din urmă, nu numai în
ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, dar chiar şi la mersul pe jos.
Cu ocazia aniversării a 82 de ani de viaţă şi peste 60 de ani de activitate ştiinţifică, dorim distinsului nostru profesor şi coleg de societate sănătate
multă, pentru a duce la bun sfârşit numeroasele planuri şi idei de cercetare în
entomologie, asigurându-l de admiraţia şi preţuirea noastră pentru întreaga-i
activitate.
La mulţi ani şi noi succese!
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