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Ca membru fondator al Universităţii Spiru Haret, al cărui prorector pentru cercetare ştiinţifică a fost, 
dar şi fondator al Facultăţii de Geografie şi Geografia Turismului din cadrul acestei instituţii de 
învăţământ, s-a preocupat permanent de întreaga activitate a facultăţii de la întocmirea planurilor de 
învăţământ în conformitate cu progresele în domeniu pe plan internaţional, dar şi în funcţie de cerinţele 
practice, până la formarea şi promovarea corpului profesoral al facultăţii. Roadele gândirii avansate s-
au concretizat prin creşterea facultăţii, prin aplicarea Chartei de la Bologna, prin creşterea numărului 
de studenţi şi a numărului mare de absolvenţi. 
 
Eminent om de ştiinţă dedicat învăţământului şi cercetării geografice, creator de şcoală, coordonator 
de doctorat, coautor şi coordonator de tratate, manuale, sinteze şi autorul a peste 300 de lucrări 
ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate, PROFESORUL, cum îi spuneau studenţii, s-a identificat 
permanent cu interesele instituţiilor de învăţământ în care a activat atât la nivelul catedrei, cât şi în 
funcţiile de conducere, deciziile luate purtând întotdeauna amprenta autorităţii ştiinţifice şi a 
prestigiului câştigat de mentorul multor generaţii. În anul 2004, prin decret prezidenţial, a fost decorat 
cu titlul de Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ“ în grad de cavaler ca semn de recunoștință 
pentru calitatea procesului educațional și a excelenței academice.  
 
Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea s-a născut pe 15 octombrie 1928, în comuna Nehoiaşu, judeţul Buzău. 
A absolvit Facultatea de Geologie-Geografie a Universităţii din Bucureşti în anul 1952, a obţinut titlul 
de doctor în geografie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1958 şi cel de doctor 
docent al Universităţii din Bucureşti în 1970, instituţie în care a activat ca profesor începând cu 1969.  
Mulţumim, Domnule Profesor, pentru activitatea didactică intensă şi de totală dăruire pentru geografia 
românească. Ne veţi rămâne veșnic în amintire pentru lucrările dumneavoastră magistrale! 
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