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Propositio
Domnule Rector,
Onoraţi invitaţi,
Dragi Colegi,
Doamnelor şi Domnilor,

niversitatea din Oradea este onorată astăzi, 16 decembrie 2010,
să exprime cele mai înalte sentimente ale recunoaşterii sale,
conferind titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Prof.
univ. dr. Pompei COCEAN, prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, personalitate de excelenţă, un remarcabil om de ştiinţă, deschizător de
drumuri şi formator de caractere.
Consiliul Facultăţii de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale a
aprobat, în mai 2010 propunerea Departamentului de Geografie, Turism şi
Amenajarea Teritoriului de a înainta Senatului Universităţii din Oradea
acordarea înaltei distincţii de Doctor Honoris Causa Profesorului univ dr
Pompei COCEAN. În şedinţa din 12 iulie 2010, Senatul Universităţii din
Oradea a hotărât să confere titlul onorific de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Oradea Domnului Prof. univ. dr. Pompei COCEAN pe baza
următoarelor argumente: personalitate ştiinţifică marcantă prin contribuţiile
sale recunoscute în domeniul învăţământului la toate nivelele şi al cercetării din
România; prestigiul profesional recunoscut pe plan internaţional în domeniul
Geografiei; contribuţii considerabile la dezvoltarea şi diversificarea
învăţământului geografic universitar românesc; creator de şcoală, fiind
iniţiatorul proiectului de înfiinţare şi promovare a specializării de Geografia
turismului; a sprijinit dezvoltarea Universităţii din Oradea pe multiple planuri,
între care amintim formarea profesională a nu mai puţin de şase cadre didactice
care activează în prezent în cadrul Departamentului de Geografie, Turism şi
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Amenajarea teritoriului; merite deosebite în coordonarea unor proiecte de
interes public la nivel naţional şi internaţional în domeniul planificării şi
amenajării teritoriului.
În anul în care, învăţământul academic orădean aniversează 230 de ani de
la înfiinţare avem deosebita onoare de prezenta sub însemnele titlului Honoris
Causa, un OM adevărat, o personalitate academică, un geograf veritabil şi
îndeosebi un iubitor al valorilor neamului pe care-l reprezintă cu neobosită
dăruire şi pasiune.

Curriculum
ompei COCEAN s-a născut la data de 15 august 1950, în
familia Anei şi a lui Maxim, o frumoasă familie de ţărani români
cu 5 copii, din satul Târlişua, din judeţul Bistriţa-Năsăud. A
deprins tainele cititului şi scrisului în şcoala din satul natal în perioada 19571965. Apropierea de Cluj s-a făcut în anii 1965-1969 când a urmat cursurile
Liceului „Andrei Mureşanu”, din Dej. După absolvire, a urmat Facultatea de
Biologie-Geografie, secţia Geografie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1973, în onoranta poziţie de şef
de promoţie. În perioada studenţiei (1969-1973) a participat asiduu la
activităţile Cercului Ştiinţific Studenţesc de Geografie, având ca mentor pe
magistrul Şcolii clujene de geografie, profesorul Tiberiu Morariu, membru
corespondent al Academiei Române.
După absolvirea facultăţii, având în vedere rezultatele obţinute, a rămas
în Cluj-Napoca pe funcţia de cercetător geograf la Institutul de Speologie “Emil
Racoviţă” Bucureşti, Sector Cluj, poziţie pe care a ocupat-o până în anul 1988.
În această perioadă obţine şi titlul de doctor în geografie (1980) la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca cu teza intitulată “Carstul
Munţilor Apuseni. Studiu de geografie aplicată” sub îndrumarea Academicianului
Tiberiu Morariu.
Începând cu data de 15 martie 1988 activează la Universitatea „BabeşBolyai”, Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, secţia Geografie (din 1
octombrie 1994 aceasta din urmă devine Facultatea de Geografie), unde a urcat
toate treptele ierarhiei universitare, după cum urmează: şef de lucrări (19881991), conferenţiar universitar (1991-1994) şi profesor universitar din 1994.
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De asemenea, începând cu anul 2005 este şi şeful Colectivului de Geografie al
Academiei Române-Filiala Cluj.
Desăvârşirea pe trepta ierarhică a învăţământului superior se împlineşte
în anul 1995, când primeşte statutul de conducător de doctorat în domeniul
Geografiei.
Calităţile sale manageriale sunt evidenţiate de poziţiile pe care le-a
deţinut până în prezent: Şef de catedră, Decan al Facultăţii de Geografie în
perioda 2000-2008, când instituţia a cunoscut o periodă de maximă dezvoltare,
pentru ca, începând cu anul 2008, prestigiul profesional şi calităţile sale de bun
manager să contribuie la alegerea sa în funcţia de prorector al prestigioasei
instituţii de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
La acestea se adaugă funcţia de Director al Centrului de Geografie Regională
(din 2003 până în prezent).

Laudatio
eritele ştiinţifice excepţionale ale domnului prof univ. dr.
COCEAN Pompei sunt recunoscute atât la nivel naţional, cât
şi internaţional.
În timpul carierei sale, în procesul de predare şi de cercetare, profesorul
Pompei COCEAN si-a concentrat activitatea de debut pe studiul reliefului
carstic din Munţii Apuseni, urmată de lucrări valoroase în domeniile turismului,
planificării teritoriului şi geografiei regionale. Realizările Domniei Sale se
reflectă în citări, prezentări şi recenzii în cărţi şi reviste din Anglia, SUA, Franţa,
Germania, Polonia, Olanda, Ungaria etc şi peste 400 citări în cărţi sau
monografii publicate în ţară.
Bogata sa experienţă profesională a împărtăşit-o şi în cadrul a numeroase
proiecte de cercetare ştiinţifică, în calitate de director: PATIJ (1997-1999);
PATR (2000-2004); PATZ - Periurbanul municipiului Bistriţa (2005-2006);
Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul
românesc al râului Tisa, (2006-2007); Strategia de dezvoltare a municipiului
Craiova, (2006-2007); PATJ – Judeţul Maramureş (2008-2009); PATZ –
Mărginimea Sibiului (2008-2009); PATZ Valea Hârtibaciului (2008-2009);
Plan de amenajare a teritoriului inter-orăşenesc Sinaia-Buşteni-Azuga-PredealRâşnov-Braşov (Poiana Braşov) (2009-2010) etc.
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Prestigiul profesional de care se bucură Profesorul Pompei COCEAN
rezultă şi din poziţia Domniei Sale în calitate de membru în numeroase societăţi
şi asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale după cum urmează: Membru
corespondent al Uniunii Internaţionale de Geografie (UIG) din 2002; Primvicepreşedinte al Societăţii Române de Geografie (2004-2009); Vicepreşedinte
al Comitetului Naţional de Geografie (din 2001); Vicepreşedinte şi membru
fondator al Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România; Membru al RUR
(Registrul Urbaniştilor din România) (din 2006); Membru al Uniunii
Scriitorilor din România, din 1996 (autor a 7 cărţi de poezie);
Membru în peste 20 de colective de redacţie a unor prestigioase
publicaţii geografice, dintre care amintim: „Carpathian Earth and Environmental
Sciences” (cotată ISI); „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, seria Geografie, Cluj
Napoca (2000-2008); Revue Roumaine de Geographie, ce apare sub egida
Academiei Române; Redactor-şef al publicaţiei Romanian Review of Regional
Studies, CGR, Cluj Napoca (2005 -prezent); Redactor-şef al revistei
„Geographia Napocensis”, Academia Română-Filiala Cluj (2007 - prezent);
Membru al Colegiului de redacţie al revistei Geographical Phorum a
Universitaţii din Craiova; Membru al Colegiului de redacţie al revistei TERRA,
a Societăţii de Geografie din România; Membru al Comitetului ştiinţific al
revistei Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie; Membru al Comitetului
editorial şi ştiinţific al revistei GeoJournal of Tourism and Geosites, apărută sub
egida Universităţii din Oradea; Membru al Colectivului de redacţie al revistei
Analele Universităţii Valachia, Târgovişte.
Prestigioasa activitate ştiinţifică a profesorului Pompei COCEAN s-a
concretizat de asemenea şi prin publicarea a 232 lucrări (cărţi, monografii,
cursuri, hărţi, studii, articole) în reviste şi edituri de prestigiu din ţară şi
străinătate. Dintre cele 13 cărţi elaborate ca singur autor, trei au fost publicate
sub egida Editurii Academiei Române. Dintre titlurile reprezentative amintim:
-1993, Geografia turismului, Curs litografiat, Cluj-Napoca
-l984, Potenţialul economic al carstului din Munţii Apuseni, Editura
Academiei, Bucureşti.
-l988, Chei şi defilee din Munţii Apuseni, Editura Academiei, Bucureşti.
-l995, Peşterile României. Potenţial turistic, Editura Dacia, 250 Cluj
Napoca. (Distinsă cu Premiul Academiei Române, „Simion Mehedinţi”, 1997).
-2000, Munţii Apuseni. Procese şi forme carstice, Editura Academiei,
Bucureşti.
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-2001, La tipologia degli spazi mentali in Romania, Rivista geografica
italiana, vol. 108, nr. 4, pg. 647-654, Firenze, Italia.
-coord (2004), Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de NordVest (PATR). Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
-2006, Le tourism culturelle, Presses Universitaires de Cluj, Cluj Napoca
-2005, Geografie Regională, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Presa
Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
-2007, (Coordonator), Amenajarea teritoriilor periurbane, Presa
Universitară Clujeană, Cluj Napoca (Distinsă cu Premiul Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România, 2008).
-în colab cu Adriana Vartanoff (2007), Synthetical approach of the
Romanian Tisa Basin, Romanian Review of Regional Studies, III, 1, Presa
Universitară Clujeana, (Coordonator).
-în colab cu Filip, S. (2008), Geografia Regională a României, Presa
Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
-(2009), (Coordonator), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare
teritorială, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
A iniţiat în calitate de conducător de doctorat o serie în premieră pentru
cercetarea geografică românească, de teze axate pe „ţările” din spaţiul românesc:
Oaş, Maramureş, Lăpuş, Năsăud, Chioar, Ţara Moţilor, Silvania, Beiuş, Zarand,
Almăj, Amlaş, Loviştea, Făgăraş, ajungând în prezent la 13 astfel de lucrări.
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN îşi desfăşoară cu succes activitatea la
toate nivelele învăţământului superior: licenţă, masterat şi doctorat, fiind
titularul cursurilor de Geografia continentelor – Europa, America, Asia; Geografia
Uniunii Europene; Geografie regională generală; Carstologie; Geografia turismului,
Prospectare şi geoinformare turistică, Dezvoltare regională – concepte şi modele.
Managementul proiectelor de dezvoltare.
Este coordonator şi membru în colectivele de elaborare a 70 proiecte şi
granturi de cercetare; referent la 45 teze de doctorat;
Datorită prestigiului profesional Domnia Sa a fost invitat la universităţile
din Montpellier (Paul Valery), Strasbourg (Louis Pasteur), Avignon.
Domnia Sa a participat la numeroase programe internaţionale, conferinţe,
congrese în: Franţa (1990, 1998, 2004), Belgia (1997), Marea Britanie (1998,
2004 - Congresul Internaţional de Geografie, Glasgow), Coreea de Sud (2000 Congresul Internaţional de Geografie, Seoul), Brazilia (2001 - Congresul
Internaţional de Speologie, Brasilia), Austria-Elveţia (2002), Ungaria (2004,
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2008), Danemarca (Aalborg-2005), Portugalia (Lisabona – 2007), Slovacia
(Kosice, 2007), Egipt (2007), Slovenia (Maribor, 2009) etc
A fost distins cu numeroase premii şi diplome, dintre care enumerăm:
Premiul “Simion Mehedinţi” al Academiei Române, 1997, pentru
lucrarea “Peşterile României. Potenţial turistic, Editura Dacia, Cluj Napoca,
(1995);
Diploma şi Premiul Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din
România (2008) pentru lucrarea „Plan de amenajare a teritoriului zonalperiurban municipiul Bistriţa”;
Premiul Universităţii „Babeş-Bolyai”, 2001, pentru lucrarea “Munţii
Apuseni, Procese şi forme carstice”, Editura Academiei Române (2000);
Premiul Universităţii Babeş-Bolyai, 2005, pentru lucrarea “Planul de
Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest. Coordonate majore, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj Napoca (coordonator);
Diploma pentru inovaţie instituţională a Universităţii Babeş-Bolyai
(2002, 2003, 2005, 2006, 2007) ca iniţiator al unor specializări noi şi fondator al
Centrului de Geografie Regională de pe lângă Facultatea de Geografie din Cluj
Napoca, acreditat CNCSIS, şi al revistei Romanian Review of Regional Studies.
„Pentru publicaţii ştiinţifice şi contribuţii la obţinerea de granturi, programe
şi dotări de vârf pentru laboratoarele UBB” a primit Diploma pentru excelenţă
ştiinţifică a Universităţii Babeş-Bolyai, în anii 2004, 2008, 2009.
A contribuit la dezvoltarea învăţământului geografic orădean prin
activitate didactică la Catedra de Geografie din cadrul Facultăţii de IstorieGeografie în perioada de formare a acesteia, dar şi prin conducerea a trei teze de
doctorat finalizate şi susţinute de actuali membrii ai Departamentului de
Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului: LINC Ribana, JOSAN Ioana şi
FILIMON Luminiţa.
Activitatea domnului profesor Pompei COCEAN, se materializează şi
prin cea de susţinător a Universităţii din Oradea în mediile ştiinţifice cu care a
intrat şi intr în contact.
Şi cum se spune că Geograful face legătura între natura eternă şi viaţa
omului efemeră, pe geograful Pompei COCEAN îl regăsim sub pseudonimul de
Gavril Pompei cu o bogată activitate literară. Dacă primele versuri le-a tipărit în
revista Răsunetul a Liceului „Andrei Mureşanu” din Dej, pe care l-a absolvit,
debutul literar se leagă de Oradea, în prestigioasa publicaţie literară „Familia", în
mai 1973, cu poezia „Bătrânul şi marea". Debutul în volum l-a realizat în anul
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1977, prin Caietul debutanţilor care a apărut sub egida Editurii Albatros.
Colaborări la reviste: Familia, Steaua, Tribuna, Viaţa Românească, Unu, Mişcarea
literară, Almanahul literar („Cuvinte”) etc.
Opera literară include 7 volume de poezii, din a căror titlu nu lipseşte
simbolistica geografică: Arcul voltaic (poezii), Editura Albatros, 1986; Jocul cu
umbra (poezii), Editura Dacia, 1994; Starea de labirint (poezii), Editura Focul
Viu, 1995; Floarea de rouă (poezii), Editura Dacia, 1998; Deltele memoriei
(antologie, poezii) Editura Dacia, 2004; Vânt pieziş (poezii) Editura Limes,
2006; Lăsarea la vatră (poezii), Editura Limes, 2010.
Aprecierea literară a geografului Pompei COCEAN rezultă şi din statutul
său, din 1996, de Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

... Ergo
n semn de preţuire pentru realizările Domniei Sale pe plan ştiinţific şi
didactic, pentru excelentele rezultate ale îndelungatei colaborări cu
Universitatea din Oradea, pentru OMUL pe care-l întruchipează,
Senatul Universităţii din Oradea, întrunit în şedinţa din 12 iulie 2010, în
unanimitatea sa, a hotărât să-i confere Domnului Prof. univ. dr. POMPEI
COCEAN înalta distincţie academică de DOCTOR HONORIS CAUSA al
Universităţii din Oradea.

Î

Oradea, 16 decembrie, 2010
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Lectio Magistralis

Dezvoltarea durabilă – obiectiv
strategic sau provocare
multicauzală ?
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Comisia de redactare a Laudatio

Preşedinte:
Prof univ dr Cornel ANTAL, Rector al Universităţii din Oradea
Membri:
Prof univ dr Barbu ŞTEFĂNESCU, Prorector al Universităţii din Oradea
Prof univ dr Ioan HORGA, Decan al Facultăţii de Istorie, Geografie şi
Relaţii Internaţionale
Prof univ dr Alexandru ILIEŞ, Director al Departamentului de Geografie,
Turism şi Amenajarea teritoriului
Prof univ dr Nicolae JOSAN, Universitatea din Oradea
Prof univ dr Gheorghe MĂHĂRA, Universitatea din Oradea
Prof univ dr Ioan IANOŞ, Universitatea din Bucureşti
Prof univ dr Dănuţ PETREA, Decan al Facultăţii de Geografie,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof univ dr Martin OLARU, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof univ dr Rodica PETREA, Prodecan al Facultăţii de Istorie, Geografie
şi Relaţii Internaţionale
Conf univ dr Marcu STAŞAC, Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Istorie,
Geografie şi Relaţii Internaţionale
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