
„Per aspera ad astra”

La 21 martie 2016 comunitatea academică şi viti-
vinicolă a suportat o pierdere irecuperabilă. S-a stins 
din viaţă  cel care a fost, este şi va rămâne ACADEMI
CIAN VALERIU D. COTEA. Nu exista cuvinte care să 
poată alina durerea şi tristeţea. De acum încolo va fi 
greu să răscolim amintirile, va fi imposibil de a-l mai 
găsi pentru a discuta. De azi înainte îl vom căuta doar 
în inimile noastre, în lucrările sale, singurele locuri de 
unde nu va mai pleca niciodată marele maestru al viei 
şi vinului, marele pedagog, marele om.

Academicianul Valeriu D. Cotea s-a născut la 11.05.1926, în familia 
Ancuţei şi a lui Dumitrachi Cotea din comuna Vidra, jud. Vrancea, Româ-
nia. Pe parcursul întregii sale vieţi şi-a dedicat activitatea învăţămân-
tului superior şi cercetării vitivinicole. A parcurs toate etapele:  asistent 
universitar (1950), şef de lucrări (1960), conferenţiar universitar (1963), 
profesor universitar (1971) în cadrul Facultăţii de Horticultură a Univer-
sităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Iaşi, fiind titularul 
disciplinelor de specialitate cu profil vitivinicol. 

În perioada 1937–1945, Valeriu D. Cotea şi-a făcut studiile la Şcoala 
Normală din Focşani, obţinând Diploma de învăţător, iar după continuarea 
studiilor la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti – Diploma de bacala-
ureat. Ulterior a fost admis la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Ştiinţe Naturale (1946), unde a studiat doi ani, în perioada 
1947–1951 continuându-şi studiile la Institutul Agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad”, Iaşi, Facultatea de Agronomie (actualmente Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi), la 
30.V.1952 obţinând cu succes Diploma de inginer în profilul agricol. 

Între anii 1960–1965 a urmat studiile de doctorat la Institutul Agro-
nomic „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, Facultatea de Agronomie (actual-
mente Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 
Bucureşti), la 27.XII.1965 obţinând cu brio titlul de doctor în agronomie, 
specialitatea Viticultură şi Oenologie.

Domnia Sa a fost membru corespondent al Academiei Române 
(13.XI.1990–7.IX.1993), ulterior devenind membru titular al Academiei Ro-
mâne (din 7.IX.1993). Este membru a mai multor organizaţii şi asociaţii 
din România şi din alte ţări:  membru al Académie Internationale du Vin, 
din 1988; membru corespondent al Académie Suisse du Vin , din 1987; 
membru corespondent al Academia Italiana della Vite e del Vino, din 1986.

De-a lungul întregii sale activităţi a deţinut diferite funcţii, îndepli-
nindu-şi onest şi profesionist ceea ce i s-a încredinţat.

În cadrul USAMV, Iaşi, a fost decan al Facultăţii de Horticultură 
(1972–1974, 1984–1986), şef de catedră (1968–1984, 1989–1992).

Academicianul Valeriu D. Cotea a fost membru în colectivul editorial 
al mai multor reviste: „Cercetări Agronomice în Moldova”, Iaşi, 1990-
1998; „Lucrări Ştiinţifice, Seria Horticultură”, UŞAMV, Iaşi, din 1990; 
„Le Bulletin de l'OIV”, Revue Technique Internationale, Organisation In-
ternationale de la Vigne et du Vin, din 1977; „Rivista di Viticoltura e di 
Enologia”, Conegliano, Italia, din 1990; „Ciência e Téchnica VitiVinícola”, 
Portugal, din 1990.

Pe parcursul anilor, Valeriu D. Cotea a deţinut di-
verse funcţii în Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinu-
lui (OIV): expert al OIV, din 1977; vicepreşedinte al OIV 
(1977-1979); preşedinte al „Groupe d’Experts-Techno-
logie du vin" al OIV  (1989-1991); preşedinte al „Com-
mission II: Œnologie” al OIV (1991-1994); vicepreşedin-
te al „Commission II: Œnologie” al OIV (1994-1997).

Academicianul, profesorul universitar Valeriu 
D. Cotea are în palmares peste 600 de publicaţii, in-
clusiv: 35 de manuale, tratate, cărţi de specialitate; 
211 articole ştiinţifice publicate etc. Manualele Dom-
niei Sale fac parte din cea mai de valoare  bibliografie 

destinată pregătirii specialiştilor din viticultură şi vinificaţie, multe fiind 
traduse şi în alte limbi.

Din momentul abilitării în calitate de conducător al tezelor de doc-
torat la specializarea Viticultură şi vinificaţie, domeniul horticultură, în 
perioada 1973–2001 a pregătit 15 discipoli care au susţinut cu succes 
teza de doctor.

Activitatea sa a fost apreciată cu diverse diplome şi distincţii: Ordinul 
Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, Ordinul Muncii, clasa a 
III-a etc.

Deţine titlul de doctor honoris causa a mai multor universităţi: Uni-
versitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 
Universitatea Bioterra;  Universitatea Oradea.

Într-un interviu acordat Ziarului „Adevărul” din România, Academici-
anul Valeriu D. Cotea spunea: „N-am muncit pentru a ajunge acolo, ci am 
ajuns acolo, probabil, pentru că am muncit. Deşi nu toţi care muncesc 
ajung în Academie”.

Odihneşte-te în pace, Maestre Valeriu D. Cotea.

IN MEMORIAM

A PLECAT LA CELE VEŞNICE MARELE MAESTRU AL VIEI ŞI VINULUI, 
VALERIU D. COTEA

11.12.2013 UŞAMV, Iaşi – o discuţie de interes cu marele maestru 
(Valeriu D. Cotea şi Gheorghe Nicolaescu)

Gh. CIMPOIEŞ, 
rector al UASM, acad. al AŞM, prof. univ., 

Gh. NICOLAESCU, 
decan al Facultăţii  de Horticultură, conf. univ., 

L. VACARCIUC, 
şef al  Catedrei de viticultură şi vinificaţie, conf. univ.
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