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Profesorul Mihai MITITIUC s-a născut la 16 martie 
1937 în familia unor ţărani cu mare dragoste de pământ din 
comuna Mihăileni, judeţul Botoşani. Deşi a avut o copilărie aspră 
şi grea, supusă unor mari privaţiuni, dragostea de muncă insuflată 
de părinţi l-a ambiţionat şi l-a făcut să învingă greutăţile, care 
adesea i se păreau insurmontabile. 

Cursurile şcolii gimnaziale le-a urmat în satul natal, iar 
studiile liceale în cadrul Liceului „Grigore Ghica” din Dorohoi, 
pe care l-a absolvit în anul 1955. 

Dorinţa perpetuă de cunoaştere l-a determinat să-şi continue 
studiile la Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, pe care a absolvit-o ca  
şef de promoţie în anul 1960. 

În facultate s-a remarcat prin seriozitate, perseverenţă, hotărâre şi o mare disponibilitate 
organizatorică, calităţi care s-au accentuat pe parcurs, ceea ce au făcut să fie reţinut asistent în cadrul 
Catedrei de botanică. 

Excepţionalele calităţi profesionale şi didactice i-au atras stima şi consideraţia a numeroase 
generaţii de studenţi, dar şi a cadrelor didactice şi i-au permis avansarea, parcurgând toate treptele 
ierarhice universitare, până la cea de profesor universitar. 

A debutat în cariera universitară prin conducerea lucrărilor practice din cadrul disciplinei 
Morfologia şi anatomia plantelor, al cărui curs a fost onorat de un adevărat magistru, Constantin 
BURDUJA, cu care a avut relaţiile cele mai bune. I-au fost încredinţate ulterior lucrările practice de 
Biogeografie, Botanică sistematică, Protecţia plantelor, Biologia paraziţilor vegetali şi Fitopatologie. 

Pe parcursul carierei didactice a elaborat şi predat diferite cursuri, însă cele care i-au decis 
consacrarea au fost şi au rămas Micologia şi Fitopatologia, astăzi cu diverse direcţii de aprofundare în 
cadrul masterului de la secţia de Protecţia Plantelor. A elaborat şi publicat şase cursuri universitare 
care rămân de referinţă pentru generaţiile viitoare, remarcându-se prin claritate, conţinut ştiinţific 
dens şi concis, sistematizare şi actualizarea cunoştinţelor. Experienţa acumulată şi prestaţia didactică, 
îl caracterizează ca un cadru didactic exigent şi imparţial, dar drept şi cu multă înţelegere pentru 
studenţi, calităţi care îl includ în elita corpului profesoral universitar din cadrul Facultăţii de Biologie 
de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Activitatea didactică este susţinută şi de o remarcabilă activitate ştiinţifică, concretizată în 9 
cărţi şi monografii şi peste 200 articole şi studii publicate în reviste de prestigiu din ţară şi din 
străinătate. Cele mai pertinente contribuţii le-a adus în domeniul micologiei, din care se remarcă cu 
predilecţie studiile asupra micromicetelor, domeniu în care a descoperit 31 specii noi pentru ştiinţă, 
472 specii noi pentru România, numeroase specii noi pentru Moldova, la care se adaugă peste 900 
specii citate pe plante gazde noi. 

Rezultatele cercetărilor au fost inserate în diverse monografii apărute în România şi 
străinătate, iar multe dintre lucrări au fost recenzate în „Bulletin signalectique” şi „Referativnâi jurnal”. 



 218 

 Pentru a cunoaşte micromicetele parazite sau saprofite, Profesorul Mihai MITITIUC a 
trebuit să cunoască mai întâi plantele vasculare prezente în diferite combinaţii cu ciupercile studiate. 
Pentru aceste considerente botaniştii din România îl apreciază ca fiind un bun specialist pentru 
plantele vasculare, adesea dând dovadă de o spontaneitate uimitoare în recunoaşterea multor plante 
dificil de determinat. 

În domeniul de cercetare abordat s-a remarcat ca un adevărat profesionist, evidenţiindu-se 
prin respectul faţă de etica profesională şi prin perseverenţa remarcabilă pe parcursul a peste 40 de ani 
de cercetare în domeniul micologiei. 

A avut şansa de a se desăvârşi ca cercetător în laboratoarele unor fondatori de şcoală în 
domeniul micologiei din România – academicianul Constantin SANDU-VILLE la Iaşi şi Profesor 
Olga SĂVULESCU care a fost coordonatorul ştiinţific al tezei sale de doctorat. 

Profesorul Mihai MITITIUC întreţine relaţii de colaborare cu toţi micologii din România 
şi este preocupat de stabilirea de colaborări cu specialişti din Europa. 

Aceste colaborări s-au concretizat în coordonarea a 15 teze de doctorat care au fost până în 
prezent susţinute, în formarea a unor tineri pasionaţi de micologie, precum şi în coordonarea a 
numeroase lucrări de licenţă, de disertaţie şi de grad susţinute de absolvenţii facultăţii. 

Deosebita pregătire profesională şi excepţionala capacitate organizatorică l-au recomandat 
pe Profesorul Mihai MITITIUC pentru funcţia de director al celei mai vechi şi prestigioase grădini 
botanice din ţară, sub conducerea căruia, din 1990, această instituţie s-a dezvoltat continuu, 
îmbogăţindu-şi colecţiile şi îmbunătăţindu-şi infrastructura. 

Se remarcă organizarea ştiinţifică şi recreativă, colaborările, precum şi lucrările de 
modernizare din această instituţie-etalon a universităţii, ce evidenţiază spiritul ordonat, gospodăresc şi 
perseverenţa cu care se urmăreşte finalizarea tuturor proiectelor. 

Capacitatea organizatorică susţinută de o mare putere de muncă, îi permit să fie prezent în 
conducerea a numeroase comitete, comisii, colective de redacţie şi societăţi ştiinţifice, între care 
evidenţiem calitatea de preşedinte al Societăţii Micologice din România şi membru în Consiliul 
European de Protecţie a Fungilor. 

Această societate non-guvernamentală continuă direcţiile stabilite cu prilejul înfiinţării ei de 
către Profesorul Mihai TOMA, dar şi-a diversificat activitatea, prin iniţierea unor proiecte de 
anvergură cu participare naţională şi internaţională. 

Activitatea editorială desfăşurată de Profesorul Mihai MITITIUC este concretizată în 
includerea sa în comitetele de redacţie ale unor publicaţii, în calitate de membru sau de redactor 
responsabil la „Buletinul Grădinii Botanice Iaşi”. 

Ca urmare a activităţii deosebite desfăşurate de Profesorul Mihai MITITIUC, datele sale 
biografice sunt incluse în lucrări de referinţă: „Oameni de seamă ai Bucovinei”, „Siretul, vatră de 
istorie şi cultură românească ”, „Monografia liceului «Grigore Ghica»” din Dorohoi. 

Apreciem că vârsta frumoasă pe care a împlinit-o Profesorul Mihai MITITIUC reprezintă 
doar un prag marcat de statutul cadrelor didactice. Tenacitatea, optimismul, spiritul de iniţiativă şi 
respectul pentru lucrul bine făcut îl recomandă în continuare pe Profesorul Mihai MITITIUC pentru 
finalizarea unor noi proiecte din activitatea profesională, ştiinţifică sau organizatorică şi de aceea 
credem că întreaga comunitate academică va beneficia de rezultatele activităţii sale. 

Realizările din domeniile de activitate în care s-a remarcat au fost posibile printr-o susţinere 
constantă din partea familiei, care ocupă un loc cu totul special în viaţa Profesorului Mihai 
MITITIUC. Întotdeauna familia pe care o preţuieşte într-un mod exemplar i-a oferit încrederea şi 
susţinerea necesară pentru finalizarea celor mai îndrăzneţe proiecte. 
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