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GRIGOR	P.	POP	(1933‐2019)	
	
	

	
	
	
	
Domnul Grigor Pop, unul dintre cei mai vechi membri ai facultății noastre, 

profesor, coleg și prieten, a trecut în neființă în data de 24 iunie 2019, la vârsta de 
84 de ani. Este o mare pierdere pentru catedra noastră, pentru facultate și pentru 
comunitatea geografică din România. Profesorul Pop s-a bucurat de apreciere în 
comunitatea academică, dânsul fiind un model pentru mulți profesori, cercetători, 
doctoranzi sau studenți. Metodele sale de investigație, de predare și de cunoaștere 
geografică rămân repere profesionale pentru mulți dintre noi. Pe lângă faptul 
că a fost un om de știință și un cadru didactic remarcabil, profesorul Pop a fost 
un coleg minunat, un om simplu, amabil și modest, un bun sfătuitor ce va 
rămâne multă vreme în amintirea celor care l-au cunoscut. În urmă cu cinci ani, 
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într-o zi de septembrie, a sărbătorit cei 80 de ani de viață cu un public numeros 
în amfiteatrul George Vâlsan. După acest eveniment, a decis să se retragă din 
activitatea sa profesională și să aibă grijă de viața personală și de familie, după 
o carieră de excepție care a cuprins mai bine de 55 de ani de Geografie.  

S-a născut în Calna, un sat mic de la nord de Cluj-Napoca, în comuna 
Bobâlna, la 16 septembrie 1933 și a crescut într-o familie cu 5 copii, al doilea 
cel mai în vârstă dintre aceștia. Anii de copilărie au fost amintiți deseori și cu 
mult farmec în poveștile despre locul de naștere și despre viața trăită în frumoasa 
și onorabila sa familie. Ca majoritatea tinerilor din acea vreme, a parcurs etapele 
educației în condițiile foarte dificile ale celui de-al doilea Războiul Mondial și 
ale perioadelor de opresiune care au urmat. A lăsat satul natal pentru gimnaziul 
din Dej și apoi, pentru liceul din Câmpia Turzii, unde a lucrat pentru a se întreține 
și pentru a parcurge și finaliza învățământul liceal. 

După un examen riguros de intrare, a devenit student în anul 1955, 
îndeplinindu-și visul de a urma calea științelor pământului. A urmat specializarea 
Geografie-Geologie, bucurându-se de cursuri, aplicații de teren și practici de 
vară în cei cinci ani de studenție. Încă din timpul studiilor, Grigor Pop a arătat și 
dovedit tenacitate, pasiune și muncă asiduă, în teren sau în laborator, scrierile sale 
fiind premiate sau publicate în diverse reviste științifice. A absolvit în 1960, după 
care a fost profesor și director într-o școală secundară din apropierea orașului 
adoptiv, în comuna Gârbău. Un an mai târziu a devenit asistent la Facultatea de 
Istorie și Geografie din cadrul Institutului Pedagogic din Cluj și mai târziu, la cel 
din Oradea. A obținut titlul de doctor în științe în anul 1971, sub supravegherea 
competentă a profesorului Ion Șandru, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, unde și-a susținut cu succes teza „Câmpia Crișurilor - studiu geografico-
economic”, marcând orientarea sa evidentă către geografia umană. A trecut prin 
toate etapele carierei sale didactice și etapele ierarhiei academice la Oradea și 
la Cluj, după revenirea la Universitatea „Babeș-Bolyai” în 1978. A fost numit 
profesor universitar și coordonator de doctorat în 1990. Peste treizeci de 
doctoranzi au reușit să-și realizeze tezele sub supravegherea sa, pe noile direcții 
de cercetare în domeniul geografiei sociale, politice, istorice și economice. 

Contribuțiile sale academice au influențat puternic geografia umană și 
regională din România, iar autoritatea sa științifică a fost recunoscută pe scară largă 
la nivel național, așa cum o demonstrează numeroasele și diversele sale publicații, 
citări, recenzii și colaborări. Profesorul Pop a fost autorul a peste 220 de lucrări 
științifice, apărute în țară și în străinătate. Numele său este asociat în geografia 
umană cu lucrări cuprinzătoare precum: „România. Geografie economică”;  
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„România. Geografia circulației ”și „România. Geografia Hidroenergetică”, toate ca 
modele unice de abordare în geografia economică românească. În ultima perioadă 
a carierei sale, profesorul Pop a elaborat mari sinteze geografice precum „Carpații 
și Subcarpații din România” (2000), „Depresiunea Transilvaniei” (2001), „Dealurile 
și Câmpia de Vest” (2005) sau monografia „Județul Cluj” (2007), rezultate ale 
îndelungatei experiențe în activitatea de predare și de cercetare. Pentru toate 
aceste contribuții la dezvoltarea geografiei românești, profesorului Pop a primit 
distincția Doctor Honoris Causa a Universității din Oradea și titlul de profesor 
onorific al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

Din 1990 până în 2000, profesorul Pop a fost ales în funcția de șef al nou 
fondatei Catedre de Geografie Umană și Regională și, ulterior, al Departamen-
tului de Geografie Umană. În timpul mandatului său, el a condus mica noastră 
comunitate de geografie umană cu inimă și suflet și a pus bazele creșterii și 
dezvoltării instituționale a facultății cu toate specializările sale. Și-a îndeplinit 
funcția administrativă cu obiectivitate și înțelegere, menținând o atmosferă 
prietenoasă și armonioasă, între toți membri facultății. Prezența dânsului a fost 
întotdeauna confortabilă și agreabilă, plăcută în toate ipostazele, lipsită de 
superioritate sau ipocrizie. 

Profesorul Pop a lucrat cu entuziasm și cu dăruire pentru comunitatea 
noastră geografică, fiind asociat multă vreme cu revista noastră științifică, 
„Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, al cărei editor a fost. Lui îi datorăm o serie 
de lucrări istoriografice valoroase, cea mai importantă fiind „Școala geografică 
clujeană”, publicată în 2007 și „Publicația științifică a Școlii Geografice Clujene 
(1919 -2010)”, apărută în 2010. 

În contextul anilor nouăzeci, când facultatea avea mare nevoie de proiecte 
de dezvoltare instituțională, de pregătire a cadrelor didactice și a studenților 
pentru a se alinia cerințelor la nivel internațional, profesorul Pop a avut un rol 
cheie în dezvoltarea unor programe educaționale importante. Cel mai relevant 
dintre acestea a fost programul TEMPUS (EU-Phare JEP 11070/96) “Geography 
Initiative on Tourism in Higher Education”, un proiect amplu care a avut o 
contribuție importantă la dezvoltarea structurală a Facultății de Geografie, în 
special la specializarea de Geografia Turismului. Instituțiile partenere ale proiectu-
lui au fost atât academice, cât și profesionale din România, Marea Britanie și 
Republica Irlanda: University College Chichester din Bognor Regis, Weald and 
Open Air Museum din Singleton, CSA Computing Services din Dublin, Transilvania 
Turism SA și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Profesorul Pop a fost coordona-
torul acestui proiect de patru ani și a participat activ în toate etapele și activitățile  
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sale complexe. De asemenea, a fost implicat în diferite activități științifice cu 
audiență internațională în Franța, Regatul Unit (Seminarul Britanic-Român de 
Geografie), Austria, Germania, Italia sau Norvegia. 

Profesorul Grigor P. Pop a fost un om de știință pasionat și un dascăl 
devotat, arătând celor din jur cât de importantă este geografia în înțelegerea 
lumii reale. A fost un om echilibrat și onest, un model de etică personală și 
profesională. Ne vom aminti cu mare respect și plăcere de prezența sinceră, 
prietenoasă și înțelegătoare a domniei sale. Sper că vom compensa emoțiile 
pierderii cu bucuria de a ne aminti anii petrecuți cu dânsul în colectiv. Sincere 
condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească! 
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