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ABSTRACT: Laudatio to Dr. Gheorghe Mohan în occasion of his 70th anniversary;
elevated professor and elited researcher respected by national scientific
community and bryologist with largely international recognition. His prestige
is the result of his qualities: willpower, firmness, stateliness, generosity and love
for profession. During his university career, has published more than 200 scien‑
tific articles, 68 books, 7 monographs, 6 atlases. In recognition of has been
nominate membership of the European Bryological Association and in the
editorial board of the Feddes Repertorium review. În 2003 has been nominee
year mans.
th
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S‑a născut la 25 mai 1943, în Bucureşti într‑o familie de
oameni onești, respectabili. Este unul dintre absolvenții străluciți
ai liceului „Aurel Vlaicu” și ai facultății de Biologie a Universităţii
din Bucureşti, promoția 1965. Timp de doi ani (1965–1967) a fost
profesor la Școala generală din comuna Nicolae Bălcescu (regiunea
București). În 1967 a ocupat prin concurs postul de preparator la
catedra de Botanică Sistematică de la facultatea care l‑a instruit, iar
numai după 3 ani (1970) este avansat la cel de asistent universitar. O
hotărâre aberantă, determinată de o conjuctură nefastă, i‑a întrerupt
(temporar) cariera universitară, în care‑și dovedise dedicația,
talentul, eficiența și spiritul de sacrificiu, find transferat (1973)
la Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti, unde a ocupat
prin concurs, succesiv, titlurile de cercetător principal.III (1990), II
(1995) şi I (2000).
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În această postură, a avut o activitate științifică și managerială
de toată lauda. Prin spiritul său novator a contribuit substanțial
la elevarea potențialului științific al colectivului de cercetători
de la această prestigioasă instituție universitară, la reorganizarea
unor sectoare ale Grădinii botanice și la creșterea potențialului
ei instructiv‑educativ. Sectorul „Munții Carpați ai României” (în
miniatură) și nu numai, reprezintă unul din simbolurile capacității de
creație și dăruire până la sacrificiu al cercetătului botanist Gheorghe
Mohan. Din 1996 cumulează și funcția de profesor asociat la
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, post pe care se titularizează în 2006 și pe care‑l ocupă și în prezent.
Așadar, profesional, Domnul dr. Mohan Gheorghe a fost,
succesiv sau simultan, o personalitate bivalentă, cadru didactic
universitar și/sau cercetător științific. În ambele ipostaze a dovedit
cultul muncii, responsabilitate, inovație, capacitate de cooperare,
generozitate și corectitudine.
În activitatea didactică s‑a remarcat prin nivelul său de pregătire
științifică și didactică, prin elevația cursurilor, rafinamentul comunicării, preocupare pentru o pregătire profesională temeinică și un
comportament civic civilizat al studenților săi.A fost permanent
preocupat de promovarea noilor achiziții din domeniul botanici
și al rafinamentului didactic. Publicarea (ca singur autor sau în
colaborare) a unui număr impresionant de manuale didactice gimnaziale (4), liceale (6) și universitare (8) ca și respectul discipolilor
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săi, elevi, studenți, absolvenți universitari, sunt mărturii elocvente
ale osaturii sale didactice. Este coautor al primului manual de
Protistologie care a apărut în România și care‑l recomandă ca
o persoană novatoare care și‑a respectat menirea profesională
(didactică), fiind un promotor al noului.
Având o plajă de exprimare cu mult mai mare, activitatea
științifică a profesorului dr. Mohan Gheorghe a fost cel puțin la fel
de prodigioasă, făcând parte din galeria celor mai prestigioase
personalități ale biologilor români
În 1976 i se conferă titlul de doctor în biologie, teza de doctorat
fiind una de referință pentru generația Sa și cele ce vor urma.
Faptul că un rezumat al acestei a fost publicat în prestigioasa revistă
germană Feddes Repertorium a Academiei din Berlin este o dovadă
elecventă a valorii sale științifice.
Până azi, la cea de a 70‑a aniversare, a publicat în ţară şi străinătate un număr impresionant de lucrări ştiinţifice (315) dintre care
80 sunt monografii, enciclopedii, determinatoare, atlase, dicţionare de
o valoare informațională și instructiv educativă excepțională.
Lucrările ştiinţifice, în majoritatea lor, abordează studiul
complex al briofitelor din România la care se adaugă studii
de taxonomie vegetală, ocrotirea naturii, fitoterapie, istoria
biologiei. Dintre acestea „Conspectul briofitelor din România”,
„Briofite‑determinator ilustrat din flora României”, „Atlas
botanic‑briofite”, sunt definitorii pentru autorul lor, care este
briologul cu cea mai înaltă poziția în ierarhiei briologilor contemporani. De un interes cu torul special sunt și lucrările inedite pentru
literatura științifică românească și anume:, „Istoria biologiei in date”,
„Sinteze biologice”, „Dicţionar enciclopedic de biologie – vol. I, II”,
„Flora medicinală a României”, „Enciclopedia plantelor decorative
– vol. I, II, III”, „Enciclopedie de biologie”, „Botanică sistematică”,
„Atlas. Flora României”, majoritatea elaborate în colaborare cu
prof. univ. dr. A. Ardelean, personalitate marcantă a învățământului
biologic și cercetării biologice românești.
Ca recompensă a recunoașterii meritelor didactice şi ştiinţifice,
profesorul dr. Mohan Gheorghe a fost ales primvicepreşedinte al
Societăţii de Ştiinţe Biologice din România, membru în Divizia de
Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române, membru al Asociaţiei
Briologilor din Lume cu sediul la Utrecht, membru în redacţia
revistei „Feddes Repertorium” al Academiei din Berlin, şi nominalizat
între primii 500 oameni de ştiinţă din lume în anul 2003, clasament
realizat de Universitatea Cambridge din Anglia.
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Este pentru mine, și am suficiente motive să cred că nu numai,
o mare onoare și bucurie să omagiem împlinirea a 70 de ani de
existență cu demnitate și onoare a Domnului prof. dr. Mohan
Gheorghe, cinstindu‑i astfel calitățile morale și profesionale
excepționale.
La mulți ani cu sănătate stimate și drag coleg!

