
Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXII/2006 ISSN 1454-6914 
 

 328 

In memoriam, 
 

Prof.dr. IOAN M. ST�NOIU (1 martie 1927 – 5 octombrie 2005) 
 

AURELIAN LEONARDO ILIE 
 
 

N�scut la 01.03.1927, în Craiova, a urmat �coala general� apoi liceul „Fra�ii Buze�ti" în localitatea natal�, fiind 
un str�lucit elev. 

Din copil�rie a fost fascinat de natur� �i în special de lumea insectelor, fiind atras de frumuse�ile 
împrejurimilor sta�iunii C�lim�ne�ti, locul de na�tere al tat�lui s�u. 

Pasionat �i dotat cu o deosebit� putere de munc�, în 1946 se înscrie la Facultatea de �tiin�e Naturale a 
Universit��ii „Babe�-Bolyai" din Cluj –Napoca. Având drept model cadre didactice de excep�ie, ca de exemplu 
academicianul Eugen Pora, a sus�inut examenul de licen�� în anul 1951. Datorit� mediei mari de absolvire a facult��ii, a 
fost încadrat la Institutul de Cercet�ri Agricole (ICAR) Bucure�ti, în domeniul fitopatologiei. A activat timp de 10 luni, 
dup� care a trebuit s� p�r�seasc� acest loc de munc� pentru satisfacerea stagiului militar. 

Dup� revenirea în via�a civil�, locul de munc� nu i s-a p�strat �i a func�ionat timp de un an ca profesor de 
istorie la �coala din Dezmir (Cluj). Fidel zonei natale, revine în Oltenia unde a func�ionat ca profesor de biologie în 
localitatea Pociovali�tea (Novaci-Gorj) în perioada 1956-1957. În aceast� zon� montan�, de o neasemuit� frumuse�e, 
începe adev�rata sa activitate în lumea insectelor, realizând o colec�ie valoroas�, în special lepidopterologic�. 

Activitatea didactic� s-a continuat în ora�ul Filia�i (Dolj) în perioada 1957-1962, unde, pe lâng� profesia de 
dasc�l, a îndeplinit un timp �i func�ia de director al Liceului Industrial nou-înfiin�at. 

În perioada 1962-1963 a func�ionat ca profesor de chimie în cadrul Liceului „Elena Cuza"din Craiova. 
Începând din 1963 �i pân� în 1979 a îndeplinit func�ia de lector în cadrul Institutului pedagogic din Craiova, 

specialitatea Metodic�.  
În urma desfiin��rii Institutului Pedagogic, a fost redistribuit ca profesor de biologie în cadrul Liceului 

Energetic Craiova, în perioada 1979-1987, de unde a �i ie�it la pensie. 
Se înscrie la doctorat în anul 1970, în cadrul Universit��ii „Babe�-Bolyai“ Cluj-Napoca avându-l drept 

conduc�tor �tiin�ific pe profesorul Zachiu Matic. În anul 1974 ob�ine titlul de doctor în �tiin�e biologice cu o excelent� 
tez� referitoare la „Sistematica, biologia �i ecologia Tortricidelor (Lepidoptera) din Oltenia”. Al�turi de aceast� familie 
a studiat la nivel na�ional Noctuidele �i Geometridele. 

Profesorul I. St�noiu face parte dintr-o categorie mai rar� de oameni, care au slujit timp de o via��, cu d�ruire, 
abnega�ie �i uneori stoicism unor cauze �i unor idei. Fire blând� �i foarte prietenoas� cu cei tineri, a încercat mereu s� le 
insufle dragostea �i pasiunea pentru natur�, acordând o aten�ie deosebit� protej�rii acesteia. 

Activitatea profesorului I. St�noiu este relevant� prin cele peste 50 lucr�ri �riin�ifice, în special entomologice, 
apoi fitopatologice �i cu caracter metodico-didactic. 

În aceste lucr�ri au fost descrise specii noi de lepidoptere pentru �tiin�� cât �i diferite variet��i cromatice, 
contribuind astfel la cunoa�terea mai bun� a entomofaunei Olteniei �i totodat� la ridicarea prestigiului entomologiei din 
România. 

Pe lâng� articolele de specialitate, se remarc� �i câteva c�r�i, extrem de apreciate în �ar�: Fluturi exotici, Fluturi 
din România, Insecte din România. 

Temperament cooperant, bun cunosc�tor al limbii franceze, a colaborat cu numero�i lepidopterologi �i 
colec�ionari amatori de pe toate continentele realizând o frumoas� colec�ie de fluturi exotici, intrat� par�ial în 
patrimoniul Muzeului Olteniei-Craiova �i par�ial în patrimoniul Colegiului Carol I din aceea�i localitate. Aceast� 
colec�ie a stat la baza atlasului Fluturi exotici, prima lucrare de acest gen ap�rut� în �ara noastr� iar ulterior a mini-
atlasului Oameni �i fluturi (2004). 

În anul 1979 apare lucrarea de sintez� Fluturi din România, scris� în colaborare cu B. Bobârnac �i C. 
Cop�cescu, în care sunt prezentate peste 2300 specii dup� criteriul zoogeografic, constituind, de asemenea, o premier� 
na�ional�. 

În anul 2000 apare Insecte din România, un determinator ilustrat realizat în colaborare cu muzeograful A. 
N�stase. De�i ap�rut în variant� alb-negru �i în condi�ii grafice care nu reliefeaz� întocmai valoarea lucr�rii, acest 
determinator are meritul de a fi o sintez� a principalelor lucr�ri monografice de faun� ap�rute în România. 

În numero�ii ani de activitate didactic� prof. St�noiu a organizat �i condus numeroase expedi�ii cu elevii, 
studen�ii sau diferi�ii colaboratori entomologi r�mânând astfel o dat� pentru totdeauna momente de neuitat ale prezen�ei 
sale în memoria colectiv�. 

Pasionat �i excelent montaniard a cutreierat principalele masive montane na�ionale al�turi de so�ia sa 
credincioas�-Claudia, care l-a sprijinit întotdeauna pe tot parcursul carierei sale. De-a lungul acestor peripluri montane a 
colectat numeraose specii de fluturi concretizate într-o impresionant� colec�ie intrat� în patrimoniul Muzeului Olteniei 
Craiova. 

Primul contact al prof. St�noiu cu A. L. Ilie a avut loc în vara anului 1979, la 1 an de la apari�ia c�r�ii Fluturi 
exotici pe care acesta din urm� o achizi�ionase deja. A venit înso�it de unchiul lui, renumitul entomolog prof. univ. dr. 
doc. Mihai Peiu care sosind de la Ia�i în vizit� profesional� la Craiova �i-a vizitat cu aceast� ocazie �i rudele. Prof. 
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St�noiu a fost pl�cut surprins c� tân�rul A. L. Ilie în vârst� de doar 8 ani �i jum�tate posed� cartea sa, a scris o dedica�ie 
înso�it� de autograful de rigoare, promi�ând c� va reveni. 

Ulterior, la desp�r�irea de bunul s�u amic �i colaborator, prof. Peiu i-a adresat urm�toarele cuvinte: Jeane (I. 
St�noiu), �i-l încredin�ez pe Relu (A. L. Ilie) s� faci din el un entomolog. Dup� doar dou� s�pt�mâni, prof. St�noiu a 
revenit la domiciliul lui A. L. Ilie împreun� cu un pachet care con�inea ramuri de prun pe care se aflau larvele fluturelui 
ochi de p�un mare. Dup� indica�iile de rigoare, A. L. Ilie �i-a amenajat o cu�c� de cre�tere în care a observat toate 
stadiile de dezvoltare ale acestui fluture. Emo�iile produse în mintea acelui copil au fost atât de puternice constituind 
scânteia viitoarei colabor�ri dintre cei doi. Prof. St�noiu i-a confec�ionat primul fileu entomologic, înv��ându-l cum se 
colecteaz� insectele în func�ie de mediul lor de via��, modul de preparare �i p�strare al acestora. 

Tot în acea perioad� prof. St�nou înso�it de A. L. Ilie a efectuat câteva miniexcursii în p�durile din vecin�tatea 
Craiovei, prilej de a-l înv��a pe mai tân�rul s�u colaborator câteva din tainele vie�ii insectelor. 

Anii au trecut... Între timp A. L. Ilie a urmat, ce coinciden��, cursurile facult��ii de biologie ale Universit��ii 
craiovene, apoi doctoratul, devenind profesor de biologie în ora�ul Craiova. Pe tot parcursul form�rii sale profesionale 
A. L. Ilie a primit din partea prof. St�noiu un bogat material bibliografic, concretizat atât prin lucr�ri �tiin�ifice cât �i 
c�r�i, dar �i importante sfaturi de via��, considerându-l ca un al doilea tat�, iar prof. St�noiu numindu-l adesea pe  A. L. 
Ilie «b�iatul nostru». 

O prietenie asem�n�toare s-a înfiripat �i a d�inuit peste patru decenii între prof. I. M. St�noiu �i fostul student 
Adrian N�stase-mozeograf dr. la Muzeul Olteniei, cu care a elaborat mai multe lucr�ri de specialitate. 

Anumite probleme de s�n�tate au determinat ca la vârsta de 79 de ani prof. St�noiu s� ne p�r�seasc� pentru 
totdeauna, l�sând un gol imens în marea familie a entomologilor români. 

Distinsul profesor a trecut la cele ve�nice la 5 octombrie 2005. 
 
Dumnezeu s�-l odihneasc� în pace! 
 
 

Aurelian Leonardo Ilie 
Str. Elena Teodorini, nr. 18,  

RO-200196, Craiova 
 

  
 
 


