
LAUDATIO 
 

În onoarea domnului profesor TEODOR MAGHIAR cu ocazia conferirii titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii AUREL VLAICUdin ARAD 

 

Onorată doamnă Rector, 

Stimaţi membri ai Senatului, 

Stimaţi invitaţi şi colegi, 

Dragi studenţi, 

 

 Senatul Universităţii AUREL VLAICU din Arad, întrunit astăzi, 14 decembrie 2006, 

în şedinţa solemnă, are deosebita bucurie şi plăcere de a decerna titlul de DOCTOR 

HONORIS CAUSA domnului profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR, distins 

reprezentat al învăţământului superior românesc ingineresc şi un om de o deosebită 

deschidere internaţională pe plan didactic şi ştiinţific, un deschizător de drumuri şi săditor de 

spirit în universitatea înfiinţată şi dezvoltată de către domnul profesor în calitate de Rector, în 

nord-vestul României, şi mă refer aici la Universitatea din Oradea. 

 Onoarea pe care ne-o face domnia sa domnul profesor doctor inginer TEODOR 

MAGHIAR este cu atât mai mare cu cât l-am considerat un exemplu în manageriatul 

universitar şi un prieten al universităţii noastre. 

 Domnul profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR, născut într-o familie de ţărani 

de la care a primit o educaţie bazată pe cinste, omenie, credinţă în Dumnezeu şi dorinţa de a 

ajuta pe cei din jur. A crescut alături de două surori şi un frate şi a reuşit să devină, plecând 

din vatra satului la oraş, un om cu carte, respectiv a urmat Şcoala medie tehnică de Centrale 

şi Reţele electrice şi mai departe, după o perioadă de întrerupere datorită refuzului de a-şi 

continua studiile la Mosciva, a început Facultatea de Mecanică la Cluj, unde a urmat doi ani, 

după care absolvit secţia de Centrale şi Reţele Electrice în cadrul Facultăţii de 

Electromecanică a Insitutului Politehnic din Timişoara. A urmat o perioadă de peregrinări 

prin zona Bihorului, între 1954 şi 1968 ca inginer la IRE Oradea, în cadrul programului de 

electrificare a ţării, lucru care îl determină pe distinsul profesor să îşi amintească cu plăcere 

că munca sa se regăseşte în toate liniile elctrice realizate în zona natală. În toată această 

perioadă meritele domnului profesor doctor TEODOR MAGHIAR îl propulsează în funcţia 

de şef de sector şi apoi inginer la IRE Oradea. 

 Anul 1976 a marcat începutul preocupărilor domniei sale pentru cercetare în cadrul 

Insitutului de subingineri din Oradea, subordonat Institutului Poltehnic din Cluj, la secţia de 

Tehnică din care ulterior s-au dezvoltat secţiile de Mecanică şi Electrotehnică. În această 

perioadă s-a remarcat prin cercetările în domeniul energiei geotermale pe care a valorificat-o 

prin introducerea apei geotermale în clădirea institutului. Activitatea de cercetare a fost 

întregită şi de o bogată activitate didactică, astfel că între anii 1976 şi 1990 a fost conferenţiar 

universitar şi Decan al Institutului de Învăţământ Superior Oradea, iar din 1990 a devenit 

profesor universitar şi a fost ales Rector al Universităţii din Oradea. 

 Prestigioasa activitate a profesorului doctor inginer TEODOR MAGHIAR a fost larg 

apreciată prin alegerea domniei sale în diverse funcţii în organizaţii de prestigiu şi amintim 

aici : Preşedinte al Academiei Internaţionale de Cibernetică ŞTEFAN ODOBLEJA, Director 

General Adjunct pentru secţiunea Europa, International Biographical Centre, Cambrige, 

England în 1998, Profesor asociat la universitatea din Sacramento, U.S.A., a devenit Profesor 

asociat la Institutul European de Tehnologii din San Marino, ales Consilier al Consiliului 

Judeţean Bihor, Membru al Consilului Agenţiei Naţionale de Cercetare. 

 Activitatea domnului profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR este ilustrată 

printr-un număr impresionant de publicaţii şi invenţii care ilustrează personalitatea 



remarcabilă a cadrului didactic şi cercetător, şi anume 55 de comunicări ştiinţifice în 

străinătate, 147 de comunicări ştiinţifice în ţară, 12 cărţi apărute în edituri, 14 cărţi apărute pe 

plan local şi 27 de invenţii. 

 Personalitatea domnului profesor doctor inginer este recunoscută la nivel naţional şi 

internaţional prin acordarea de diplome şi medalii dintre care amintim: 

- Premiul de aur pentru Umanism al Academiei Poloneze de Medicină; 

- Medalia de Aur la cea de-a 24-a Expoziţie a Invenţiilor de la Geneva; 

- Premiul MARCONI al Academiei de Ştiinţe din San Marino; 

- Diploma şi Medalia „Oameni remarcabili ai secolului XX”, International Biographical 

Centre, England, 1998; 

- Titlul de „Una din cele 500 de personalităţi remarcabile ale secolului XX”; 

- International Diploma of Honor, Outstanding Achievements in Education, american 

Biographical Insitut; 

- Medalia şi Diploma de excelenţă în cercetare – 2000, Agenţia Naţională pentru 

Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, Bucureşti, 2000; 

- Certificat de Excelenţă, The Open International University for „Medicină 

Alternativă”, 2000; 

- Diploma de Excelenţă pentru servicii, realizări şi contribuţii deosebite în domeniul 

ştiinţelor sănătăţii, India, 2001. 

Toate aceste distincţii conferite pentru activitatea prodigioasă a domnului profesor doctor 

inginer ilustrează diversitatea domeniilor pe care le abordează şi care întregesc crezul în care 

a fost educat în familie şi din care a făcut un scop „Ajută-l pe aproapele tău”. 

Domnul profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR face parte din mai multe 

organizaţii din Polonia, New York – S.U.A., Rusia, Brazilia, Italia şi România. 

Personalitatea ştiinţifică a profesorului doctor inginer este întregită şi de o latură familială 

domnia sa fiind căsătorit şi având doi fii şi trei nepoţi care îi completează cu bucurie timpul 

liber şi care l-a sprijinit cu toată forţa în demersurile domniei sale. 

În concluzie, considerăm că profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR reprezintă o 

personalitate de marcă pe plan naţional şi internaţional în domeniul ingineresc, un militant 

pentru binele umanităţii, iar activitatea sa deosebită în plan didactic, ştiinţific şi de cooperare 

cu Universitatea AUREL VLAICU justifică acordarea titlului de DOCTOR HONORIS 

CAUSA al Universităţii AUREL VLAICU din Arad. 

Acordarea acestui titlu reprezintă, pentru comunitatea academică din Arad, o recunoaştere 

deplină a personalităţii puternice a domnului profesor doctor inginer TEODOR MAGHIAR şi 

o recunoaştere a relaţiilor existente şi viitoare între Universitatea din Oradea şi Universitatea 

AUREL VLAICU din Arad. 
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