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IN MEMORIAM  

– CONF. UNIV. DR. IOAN FĂRCAȘ  

(1938-2015) 
 

 

 Cerul senin al zilei de 6 mai 2015 a fost 

umbrit de trista veste a plecării dintre noi spre 

lumea celor veșnici a celui care a fost distinsul 

cadru didactic și cercetător, conf. univ. dr. Ioan 

Fărcaș. Prin decesul său, comunitatea geografică 

românească, în general, și cea a climatologilor 

români, în special, a pierdut un om de o calitate 

intelectuală și umană deosebită. Totuși, domnia sa 

va rămâne viu pentru mult timp în memoria 

colegilor și a multelor generații de studenți care l-au 

cunoscut. 

 Conf. univ. dr. Ioan Fărcaș s-a născut la data 

de 8 octombrie 1938, în satul Cheud, comuna 

Năpradea, Judeţul Sălaj.  

 În anul 1961 a absolvit Facultatea de 

Biologie-Geografie, secţia Geografie fizică, din 

cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Imediat după absolvirea 

facultății, ca urmare a rezultatelor excepționale, a fost încadrat în funcția de 

preparator universitar la aceeași instituție, în care a activat timp de peste 40 de ani, 

parcurgând toate gradele didactice până la cel conferențiar universitar.  

 În anul 1976 a obținut titlul de doctor în Geografie cu o teză intitulată Zona 

industrială Turda-Câmpia Turzii: studiu bioclimatic, sub coordonarea prof. univ. 

dr. Tiberiu Morariu. În perioada care a urmat (1976-1979), a desfășurat un stagiu 

de cercetare la Universitatea din Alger, în Republica Algeriană Democratică şi 

Populară. 

 De-a lungul celor peste 40 de ani de carieră universitară, conf. univ. dr. Ioan 

Fărcaș s-a dedicat întru totul activității didactice și de cercetare, susținând 

numeroase cursuri universitare din domeniul meteorologiei și climatologiei: 

Meteorologie generală, Climatologie generală, Probleme speciale de clima 

României, Microclimă și topoclimă, Climă urbană, Poluarea mediului atmosferic 

etc. Marea majoritate a acestor cursuri s-au bazat pe suporturile de curs proprii 

puse la dispoziția studenților și în format tipărit. La acestea s-au adaugat 

numeroase lucrări științifice, bilanțul materializându-se în: 7 cărți și cursuri de 
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autor, 3 cărți și cursuri în colaborare, 12 capitole în volume științifice colective, 15 

studii de autor, 16 studii în colaborare, o publicație în străinătate, totalizând un 

număr de 1972 pagini.  

 De asemenea, conf. univ. dr. Ioan Fărcaș pe parcursul întregii sale activități a 

lucrat în cadrul multor proiecte și contracte de cercetare, în țară și în străinătate.  

 După retragerea din viața academică, în anul 2001, conf. univ. dr. Ioan 

Fărcaș și-a petrecut ultima parte a vieții la malul mării și mai apoi în mijlocul 

Câmpiei Transilvaniei. După o grea suferință fizică și sufletească, s-a stins și a 

plecat dintre noi într-o discreție deosebită ce l-a caracterizat întreaga viața!  

 

Conf. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru 

 

 

 

 


