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IN MEMORIAM   

–  PROF. UNIV. DR. GHEORGHE MǍHǍRA  

(1939-2015) 
 

 Frumoasa sărbătoare a Floriilor din 

primăvara anului 2015 a fost umbrită de 

plecarea din lumea pământeană a unui 

distins om de ştiinţă şi, în acelaşi timp, 

cadru didactic universitar de excepţie: 

profesorul Gheorghe Măhăra. Prin 

dispariţia sa, Geografia românească şi, 

îndeosebi, comunitatea ştiinţifică a 

climatologilor români, suferă o grea 

pierdere. 

 Profesorul Gheorghe Măhăra s-a 

născut la 26 noiembrie 1939 în localitatea 

Şard, judeţul Alba. În anul 1963 a absolvit 

Facultatea de Biologie-Geografie, secţia 

Geografie fizică, din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Încă din anii studenţiei s-a făcut remarcat prin 

calităţi intelectuale deosebite, fapt care l-a recomandat să fie acceptat în lumea 

academică imediat după terminarea studiilor universitare. Încadrat iniţial ca 

preparator la Institutul Pedagogic Cluj-Napoca,  în anul 1965 s-a transferat la 

Institutul Pedagogic din Oradea, oraş de care se va simţi legat pentru totdeauna. 

Între anii 1980 şi 1989 a funcţionat ca profesor de geografie la Liceul Industrial nr. 

2 din Oradea. Începând cu anul 1991 a fost încadrat la Universitatea din Oradea, 

unde a funcţionat până la data decesului, 5 aprilie 2015, şi unde a urcat treptele 

ierarhiei universitare până la funcţia de profesor. A obţinut titlul de doctor în 

Geografie în anul 1974, pentru ca din anul 2002 să devină el însuşi conducător de 

teze de doctorat pentru un număr de 21 de astfel de lucrări ştiinţifice.  

  De-a lungul prodigioasei sale cariere universitare, profesorul Gheorghe 

Măhăra a abordat mai multe domenii ale Geografiei: Geografia regională, 

Geografia turismului şi, îndeosebi, Meteorologia şi Climatologia.  Activitatea sa 

ştiinţifică  a fost deosebit de bogată, fiind autor sau coautor a 11 cărţi, precum şi al 

mai multor cursuri universitare, atlase, hărţi murale, ghiduri şi hărţi turistice. A 

participat cu comunicări ştiinţifice la foarte multe congrese şi conferinţe naţionale 

şi internaţionale, acţiuni concretizate prin 98 de studii şi articole publicate în 

reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Profesorul Gheorghe Măhăra a avut 
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contribuţii remarcabile şi în cadrul a numeroase contracte de cercetare, atât ca 

director/coordonator/responsabil, cât şi în calitate de membru al echipei de 

cercetare. De asemenea, a făcut parte din mai multe asociaţii şi societăţi 

ştiinţifice/profesionale naţionale, după cum nu putem omite nici activitatea 

desfăşurată de profesorul Gheorghe Măhăra în diferite comitete editoriale, dar nici 

importantele responsabilităţi administrative deţinute în cadrul Universităţii din 

Oradea.  

 Comunitatea academică i-a recunoscut meritele incontestabile, astfel încât 

profesorul Gheorghe Măhăra a fost recompensat cu numeroase distincţii, premii şi 

diplome, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor României.      

 La toate aceste realizări cu totul deosebite trebuie adaugate eleganţa 

discursului, corectitudinea, spiritul de colegialitate, permanenta disponibilitate 

pentru dialog, calităţi care au făcut ca profesorul Gheorghe Măhăra să fie stimat, 

apreciat şi iubit atât de către colegii universitari din ţară şi străinătate, cât şi de 

către studenţii săi, cu toţii păstrându-i  o neştearsă amintire. Cu zâmbetul lui de 

neuitat, profesorul Gheorghe Măhăra va rămâne mereu viu în memoria celor care l-

au cunoscut şi apreciat! 

 

Conf. univ. dr. Florin Moldovan 
 

 


