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IN MEMORIAM 
PROFESOR DR. LAZ R ION-VIOREL  

(07.01.1951-21.11.2012)

CORNEANU Mihaela, CORNEANU  C. Gabriel

În ultima lun  a anului 2012, a avut loc trecerea prematur  în eternitate a 
celui care a fost Profesor Dr. Laz r Ion-Viorel. Prin aceasta, activitatea didactic i
de cercetare din înv mântul preuniversitar de biologie din România a suferit o 
pierdere ireparabil . Personalitatea sa se al tur  celor câ iva dasc li care au contribuit 
la formarea pentru via  a unor genera ii de elevi, c rora le-au insuflat dragostea 
pentru natur . Dintre ace tia, in s  remarc, al turi de colegul Laz r Ion-Viorel, al i
profesori care î i desf oar  înc  activitatea: profesor Marian Ni  (Craiova), prof. 
Iancu Lucian Dinulescu (Timi oara), prof. Dr. Gheorghe Ploaie (Râmnicu Vâlcea), 
prof. Dr. Mihail Dumitru (Târgovi te) .a.  

L-am cunoscut pe cel care avea s  devin  unul din pu inii no trii prieteni, 
înc  de la începutul activit ii sale didactice, asistând la o lec ie demonstrativ  de 
biologie (aspecte practice), inut  la un liceu din Cartierul Craiovi a Nou  din 
Craiova. Dat fiind frecventele noastre întâlniri, anul când ne-am întâlnit prima dat
nu s-a fixat în memorie, devenind astfel prieteni din „totdeauna”. 

N scut în ziua de Sfântul Ion, în comuna Apele Vii, jude ul Dolj, i-a
petrecut copilaria i adolescen a în sudul Olteniei, lânga Dun re, zon  bogat  în 
tradi ii i obiceiuri. De altfel tematica ulterioar  a Tezei sale de Doctorat, are 

reverbera ii din aceast  perioad . A urmat cursurile Liceului Teoretic din Bechet, pe care le-a absolvit în anul 1970. 
Favorizat de natura din zona natal i stimulat de caracterul de permanent  c utare care i-a marcat personalitatea, a 
urmat studiile de Biologie, cursuri începute la Bra ov, continuate la Craiova i definitivate prin ob inerea atestatului de 
profesor de biologie, la Facultatea de Biologie a Universit ii din Bucure ti (anul 1978). A îmbinat, înc  de la începutul 
activit ii didactice, predarea cuno tin elor teoretice de biologie, cu aspecte practice în instruirea elevilor, desf urându-
i activitatea (cu excep ia primului an de activitate, când a func ionat pe postul de profesor la coala General  din 

Urmeni , jude ul Bistri a-N s ud), în unit i colare din Craiova, jude ul Dolj: Clubul Copiilor din Craiova, Colegiul 
Na ional Nicolae Titulescu din Craiova, Inspectoratul colar Jude ean Dolj.       

Permanent i-a impus o activitate de instruire, prin absolvirea unor cursuri postuniversitare profesionale (curs 
postuniversitar de apicultur , la Bucure ti, 1980-1981), precum i activit i de instruire în domeniul pedagogic. 
Preg tirea profesional  a fost încununat  prin ob inerea titlului de doctor în tiin e ale naturii, specialitatea biologie, teza 
de doctorat fiind efectuat  sub îndrumarea competent  a d-nului Dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al 
Academiei Române, director al Muzeului de Istorie Natural Grigore Antipa din Bucure ti.

Tematica Tezei de Doctorat intitulat Estimarea dinamicii faunei de amfibieni i reptile din sudul jude ului
Dolj în corelare cu evolu ia bazinelor acvatice, cred c  i i are originea în activitatea de observare a faunei din b l ile 
Dun rii, înc  din copil rie. De altfel acest subiect prezint  profunde aplica ii practice, de mare actualitate în cercetare, 
fapt care a condus la co-optarea sa în cadrul colectivului grantului de cercetare POLMEDJIU (2008-2011), subven ionat 
de CNMP - Bucure ti.

Preg tirea sa profesional  a câ tigat calitativ dup  ob inerea calificativului de formator UNESCO, fapt care i-a 
permis s  abordeze, în aceasta calitate, numeroase activit i, dintre care men ionam: Educa ie pentru protec ia
mediului (2004-2008), Timp liber i performan  - coala de Weekend (2009-2011), Apa i igiena la sate (2004);
Educa ie pentru s n tate (2003), Psihopedagogia activit ilor extra colare (permanent), Educa ia în spiritul 
dezvolt rii durabile (2010-2011). Pe aceast  baz , a urmat diferite cursuri profesionale, ob inând alte calificative: 
Formare pentru viitor - EUROTEACHER I, Modulul I - Proiectarea, organizarea i evaluarea activit ilor didactice 
(2006, C. C. D. Dolj) i Formare pentru viitor - EUROTEACHER I, Modulul II - Management i comunicare (2008,
C. C. D. Dolj); Formare de formatori în educa ia adul ilor (2009, C. C. D. Dolj); Management educa ional (2011,
C. C. D. Mehedin i); Ini iere în utilizarea calculatorului (2002, C. C. D. Dolj), .a. În vederea unei solide preg tiri 
profesionale la nivel european, domnul prof. Dr. Viorel-Ion Laz r, a participat la numeroase specializ ri, conferin e
interna ionale sau alte ac iuni organizate de organe abilitate din alte ri. Dintre acestea pot fi men ionate: specializare la 
Nestved - Kopenhaga (Danemarca, noiembrie 1995), conferin a interna ional  organizat  la Kazane, Federa ia Rus ,
(noiembrie 2006), simpozionul româno-bulgar de la Vidin (octombrie 2007), conferin a interna ional  de la Sofia, 
Bulgaria (octombrie 2011).  

Activitatea profesional  desf urat  de domnul profesor Dr. Viorel Ion Laz r, a fost apreciat  prin acceptarea 
proiectelor depuse, acordarea a numeroase distinc ii, la nivel na ional i interna ional, tip rirea i difuzarea lucr rilor
editate. Recunoa terea valorii deosebite a activit ii profesionale desf urate, este ilustrat , de asemenea, prin titlurile i
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diplomele acordate în timp: Profesor eviden iat, pentru activitatea desf urat  în înv mânt (1985); medalia  Meritul 
pentru înv mânt  - CLASA I (2004); Diploma „GHEORGHE LAZ R” - Clasa I (2007); diverse alte diplome i
premii acordate de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii (perioada 1999-2009). 

De asemenea, multe din lucr rile elaborate au fost recompensate cu premii, de c tre organele abilitate. Dintre 
acestea merit  men ionate lucr rile: Muzeul colar de Biologie - punte de leg tur  între natur i elevi (premiul III, 
2008); Extinderea de ertific rii - un pericol real în jude ul Dolj (premiul II, 2000); Starea de calitate biologic  a apei 
râului Jiu de la intrarea în jude ul Dolj i pân  la confluen a cu  Dun rea (premiul II, 1999); Slav  ve nic  M riei Sale 
- APA! (premiul I la Concursul de Mediu, Tulcea - Sulina, 2011). De asemenea a fost câ tig tor na ional la categoria B, 
Concursul Interna ional U4Energy (Sofia, Bulgaria). 

Aprecierea de care s-a bucurat, precum i preg tirea profesional  de excep ie, calitatile de co-ordonator al 
activit ii profesionale i respectul câ tigat în rândul corpului didactic, sunt subliniate i de faptul c  a îndeplinit func ia
de inspector de specialitate - disciplina biologie, în cadrul I. S. J. Dolj (2002-2009), a f cut parte din grupul de 
speciali ti care au propus subiecte pentru disciplina biologie la concursurile colare, fiind i co-autor la patru edi ii ale 
lucr rii Ghid de preg tire bacalaureat, Biologie vegetal i animal  - Ed. Sigma, Craiova, 2008-2011). 

În semn de recunoa tere a întregii activit i desf urate, domnul profesor Dr. Viorel-Ion Laz r este men ionat în 
„Enciclopedia personalit ilor din România” (Enciclopedia biografic  a femeilor i b rba ilor contemporani cu carier  de 
succes din România), precum i în volumul I al lucr rii lui Emil L z rescu „Valori române ti, valori europene”. 

A redactat i tip rit 20 de c r i de specialitate i de metodic , punând la dispozi ia colegilor din înv mânt, 
experien a acumulat i deprinderile formate. Dintre acestea men ionez: Lucr ri practice de biologie (Laz r V., Ni
M., Bu e V. 2005 - Ed. Arves, Craiova, 450 pp.); Psihopedagogia activit ilor extracurriculare (Laz r V., C r el A., 
2007 - Ed. Arves, Craiova, 108 pp.); Lec ia - forma de baz  a organiz rii procesului de predare - înv are - evaluare la 
disciplina biologie (Laz r V., Nicolae M., 2007 - Ed. Arves, 248 pp.); Metode didactice utilizate în predarea biologiei 
(Laz r V., C pr rin D., 2008 - Ed. Arves, 384 pp.); Ghid metodologic de evaluare (Laz r V., Negrea V., tef nescu M., 
Da u M., 2012 - Ed. Arves, Craiova), s.a. În multe din aceste activit i i orient ri a abordat predarea cuno tin elor de 
biologie conform perceptelor recomandate de metoda nou , metod  de educa ie, cunoscut  sub numele didactica.

În aceast  activitate, pe lâng  pregatirea profesional  de specialitate, credem c  de un real folos i-a servit la 
absolvirea cursurilor colii de Jurnalistic Felix Aderca din Craiova (2000-2001).  

Pentru a antrena i dirija activitatea metodic i de cercetare a profesorilor, cercet torilor i elevilor în studiul 
fenomenului vie ii, a ini iat i condus, în calitate de redactor, mai multe publica ii colare i profesionale: Vocea T,
publica ie pentru tineret a Colegiului Na ional Nicolae Titulescu Craiova (titlul de LAUREAT); GENESIS, revista 
na ional  a profesorilor de biologie; Educa ie-Om-Natur , revista editat  de Muzeul colar Alexandru Buia de la 
Colegiul Na ional Nicolae Titulescu‚ Craiova; revista Asistent, publica ie a colii Ecologice Sfântul tefan Craiova; 
revista Eco-Voluntarul, publica ie a Eco- colilor din Jud. Dolj. 

Dintre acestea, o prezen  de marc  în publicistica româneasc  o constituie revista GENESIS, gândit i
editat  ca o revist  a profesorilor de biologie din înv mântul preuniversitar. Consider m c  editarea acestei publica ii 
(2003-2012), al turi de sora ei mai mare, revista NATURA (care se adreseaz  în principal „seniorilor”, din înva amântul 
superior) este o realizare demn  pentru biologia din România. În paginile revistei GENESIS (indexat  CNCSIS), atât 
profesorii de biologie din înv mântul preuniversitar, al turi de speciali ti din înv mântul universitar, cercet tori 
tiin ifici din re eaua institutelor de profil din România, dar i elevi sau studen i din anii terminali, au tip rit studii, 

articole, sinteze, rezultate în urma activit ii de cercetare, precum i lucr ri de informare tiin ific  de biologie teoretic
sau metodic .

În paginile ei au publicat lucr ri valoroase, al turi de mul i al ii, Prof. Dr. Gheorghe Popescu (Universitatea din 
Craiova), Prof. Dr. Marius Skolka (Universitatea Ovidius Constan a), Prof. Dr. Gheorghe G m neci (Universitatea C. 
Brancu i, Târgu-Jiu), Prof. Dr. Ion Ti a (UMF-Craiova), Lector universitar Dr. Ion Nicolae (Craiova), prof. Viorel 
Cotleanu - Inspector de biologie, I. S. J. Bra ov, cerc. Mihaela Ionescu (U.M.F. Craiova), Dr. Jeanina Cîrstoiu 
(Universitatea Bucure ti), cerc. Sorina Matac  (Muzeul Regiunii Por ilor de Fier, Drobeta Turnu Severin), cerc. Marian 
Tudor (Universitatea Ovidius, Constan a), s.a. Al turi de ace tia in paginile revistei Genesis, au tip rit lucr ri semnatarii 
acestui articol, precum i doi colaboratori din Japonia: prof. Dr. Junko Ebata, Osaka City University i prof. Dr. 
Hydeyuki Furukawa, Nagoya University, Japan. GENESIS este revista profesorilor de biologie din toat ara, revista 
având redac ii în aproape toate jude ele rii. Profesorul Viorel-Ion Laz r a organizat Conferin e Na ionale de Biologie 
GENESIS (edi iile I-VII) la Bra ov, Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Timi oara, Ia i, Craiova, Râmnicu Vâlcea, 
prilej de întâlnire i dezbatere profesional  a diferitelor aspecte din via a de la catedr , activitatea de cercetare, 
activitatea metodic i de instruire a profesorilor de biologie din toat ara.  

La reu ita acestor întâlniri i-au adus o contribu ie substan ial  profesorii de biologie, Inspectoratele colare
Jude ene i diferi i sponsori. În cadrul fiec rei edi ii a acestor Conferin e Na ionale, au fost organizate excursii tematice 
pentru cunoa terea naturii locale. Consider ca activitatea publica iei GENESIS trebuie continuat . În via  poate 
disp rea un om, dar nu o idee. 

În acest context aduc mul umiri doamnei cerc. Mihaela Ionescu pentru fotografii i asigurarea coloanei sonore 
a materialului care va fi prezentat în cadrul acestei manifest ri. 

Prin întreaga activitate desf urat , domnul profesor Dr. Laz r Ion-Viorel reprezint  un exemplu demn de urmat.  
A plecat dintre noi cu pu in timp înaintea vârstei de pensionare, în plin efort creator. 
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Avea multe planuri i obiective profesionale pe care dorea s  le realizeze.  
A avut permanent al turi de sine familia, colegii, care l-au în eles, iar în multe cazuri forurile administrative i

de decizie care l-au ajutat în activit ile depuse, indiferent de localitatea din România unde au avut loc ac iunile 
desf urate.

A lasat in urma sa imaginea unui om cu un caracter nobil i amintiri frumoase. Via a noastr  este format  din 
amintiri, iar noi în i i tot amintiri vom ajunge... . 

Corneanu C. Gabriel  
Universitatea din Craiova 

Corneanu Mihaela 
USAMVB - Timi oara

Primit: August 28, 2013 
Acceptat: August 30, 2013 

Într-o clip  de r gaz, împreun  cu prietenul din copil rie, Dr. Adrian Nastase (Muzeul Olteniei, Craiova). 


