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In ziua de 4 august 1974 s-a stins din viaţă, în plină activitate

didactică, ştiinţifică şi organizatorică, dr. docent lon Ciobanu, profesor

universitar emerit, titularul cursului de Morfologia Plantelor de la

Facultatea de biologic-geografie a Universităţii ..Babsş-Bolyai" din

Cluj-Napoca.

lon Ciobanu s-a născut în 1910 în cmuna Tirimia (judeţul Mureş),

dintr-o onestă familie de ţărani. în satul lui natal, de pe malurile

Mureşului, urmează cursurile şcolii primare. în perioada 1921—1928

este elev al liceului din Tîrgu Mureş, după care între anii 1929—1934

urmează cursurile facultăţii de ştiinţe de la Universitatea din Cluj.

Excelent elev şi, apoi, student naturalist, lon Ciobanu ajunge

foarte curînd să-şi dovedească alesele-i calităţi, consacrîndu-se nobi-

lei munci de dascăl, pentru care a avut o reală pasiune şi o

arzătoare chemare. Aşa se face că în perioada 1935—1948 îl găsim

funcţionînd ca profesor secundar de ştiinţe naturale la liceul militar

din Tîrgu Mureş şi apoi la Cluj. între timp şi în paralel este numit.

din anul 1942, preparator la Catedra de fiziologie vegetală a Facul-

tăţii de ştiinţe din Cluj (refugiată între anii 1940—1945 la Timişoara).
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în 1944 este avansat şef de lucrări la aceeaşi Catedră. în 1946 îşi

trece doctoratul cu teza „Analiza de polen în turba Masivului Seme-

me din Banat", obţinînd calificativul „Magna cum laude", după care

în 1948 este avansat conferenţiar, încredinţîndu-i-se cursul de Mor-

fologia Plantelor. în 1962 este avansat profesor, rămînd pînă la

sfîrşitul vieţii titularul cursului amintit. Aceleaşi înalte calităţi de

dascăl şi pedagog le-a dovedit şi în nobila carieră didactică univer-

sitară, pe parcursul a 32 de ani cît a funcţionat la Universitatea din

Cluj-Napoca. Minunatele sale prelegeri despre forma şi structura

plantelor, predate cu multă pasiune, reuşeau să insufle studenţilor

săi dragostea pentru biologie, pentru descoperirea adevărului ştiinţific,

pentru frumuseţea şi diversitatea lumii vegetale.

Cursurile distinsului profesor lon Ciobanu se desfăşurau la un

înalt nivel ştiinţific, fiind dublate de un autentic pitoresc, presărate

cu sfaturi pline de învăţăminte, ceea ce le conferea nu numai valoare

instructivă, ci şi o frumuseţe aparte, adesea fascinantă. Răsplata

aleselor însuşiri de dascăl s-a concretizat prin conferirea titlului de

profesor universitar emerit. Activitatea didactică a prof. lon Ciobanu

este întregită prin cursuri litografiate (Botanică farmaceutică, 1948 ;

Morfologia plantelor, 1955. 1957) şi manuale tipărite (Morfologia

plantelor, 1965, 1971), în care problemele abordate sînt prezentate cu

o claritate deosebită, într-un limbaj concis, plăcut, uşor de urmărit.

Cercetător pasionat şi competent al trecutului vegetaţiei ţării

noastre, lon Ciobanu şi-a consacrat activitatea ştiinţifică în special

studiilor de palinologie, publicînd din acest domeniu 20 de lucrări

referitoare la analiza polenului din turbării, fie din unele masive

muntoase (Apuseni, Harghita, Paring, Rodna, Retezat, Semenic etc.),

fie din bazinele unor rîuri (Sebeş, Someş etc.). Alte 4 lucrări se

referă la probleme de fiziologia germinaţiei şi de histogeneză. La

acestea se adaugă mai multe articole de popularizare a ştiinţei, de

istorie a botanicii, recenzii etc. Colaborează, de asemenea, la Dicţio-

narul Enciclopedic Român şi la Flora Romaniae Exsiccata.

începînd cu anul 1951 îndeplineşte diferite funcţii de conducere

(decan al Institutului Pedagogic de 2 ani, director şi apoi rector al

Institutului Pedagogic de 3 ani, prorector al Universităţii din Cluj-

Napoca), dovedind înalte calităţi de organizator şi de om apropiat de

colegi şi colaboratori, pe care i-a îndrăgit şi i-a sprijinit întotdeauna.

Prin încetarea din viaţă a profesorului lon Ciobanu, botanica

românească a pierdut un valoros cercetător, tineretul studios a

pierdui un dascăl greu de înlocuit, iar colegii şi colaboratorii săi

direcţi un îndrumător sincer şi un exemplu de înaltă ţinută morală

şi ştiinţifică.

Eminent profesor, pasionat cercetător, bun coleg şi devotat soţ,

lon Ciobanu rămîne pentru cei care l-au cunoscut un exemplu

luminos, demn de urmat, o pildă de viaţă închinată muncii şi pasiunii.


