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IN MEMORIAM
PROFESOR DR. LAZĂR ION-VIOREL
(07.01.1951-21.11.2012)

CORNEANU Mihaela, CORNEANU C. Gabriel
În ultima lună a anului 2012, a avut loc trecerea prematură în eternitate a
celui care a fost Profesor Dr. Lazăr Ion-Viorel. Prin aceasta, activitatea didactică úi
de cercetare din învă܊ământul preuniversitar de biologie din România a suferit o
pierdere ireparabilă. Personalitatea sa se alătură celor câĠiva dascăli care au contribuit
la formarea pentru viaĠă a unor generaĠii de elevi, cărora le-au insuflat dragostea
pentru natură. Dintre aceútia, Ġin să remarc, alături de colegul Lazăr Ion-Viorel, alĠi
profesori care îúi desfăúoară încă activitatea: profesor Marian NiĠă (Craiova), prof.
Iancu Lucian Dinulescu (Timiúoara), prof. Dr. Gheorghe Ploaie (Râmnicu Vâlcea),
prof. Dr. Mihail Dumitru (Târgoviúte) ú.a.
L-am cunoscut pe cel care avea să devină unul din puĠinii no܈trii prieteni,
încă de la începutul activităĠii sale didactice, asistând la o lecĠie demonstrativă de
biologie (aspecte practice), Ġinută la un liceu din Cartierul CraioviĠa Nouă din
Craiova. Dat fiind frecventele noastre întâlniri, anul când ne-am întâlnit prima dată
nu s-a fixat în memorie, devenind astfel prieteni din „totdeauna”.
Născut în ziua de Sfântul Ion, în comuna Apele Vii, jude܊ul Dolj, úi-a
petrecut copilaria úi adolescenĠa în sudul Olteniei, lânga Dunăre, zonă bogată în
tradiĠii úi obiceiuri. De altfel tematica ulterioară a Tezei sale de Doctorat, are
reverberaĠii din această perioadă. A urmat cursurile Liceului Teoretic din Bechet, pe care le-a absolvit în anul 1970.
Favorizat de natura din zona natală úi stimulat de caracterul de permanentă căutare care i-a marcat personalitatea, a
urmat studiile de Biologie, cursuri începute la Braúov, continuate la Craiova úi definitivate prin obĠinerea atestatului de
profesor de biologie, la Facultatea de Biologie a UniversităĠii din Bucureúti (anul 1978). A îmbinat, încă de la începutul
activităĠii didactice, predarea cunoútinĠelor teoretice de biologie, cu aspecte practice în instruirea elevilor, desfăúurânduúi activitatea (cu excepĠia primului an de activitate, când a funcĠionat pe postul de profesor la ùcoala Generală din
Urmeniú, judeĠul BistriĠa-Năsăud), în unităĠi úcolare din Craiova, judeĠul Dolj: Clubul Copiilor din Craiova, Colegiul
NaĠional Nicolae Titulescu din Craiova, Inspectoratul ùcolar JudeĠean Dolj.
Permanent úi-a impus o activitate de instruire, prin absolvirea unor cursuri postuniversitare profesionale (curs
postuniversitar de apicultură, la Bucureúti, 1980-1981), precum úi activităĠi de instruire în domeniul pedagogic.
Pregătirea profesională a fost încununată prin obĠinerea titlului de doctor în útiinĠe ale naturii, specialitatea biologie, teza
de doctorat fiind efectuată sub îndrumarea competentă a d-nului Dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al
Academiei Române, director al Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din Bucureúti.
Tematica Tezei de Doctorat intitulată Estimarea dinamicii faunei de amfibieni úi reptile din sudul judeĠului
Dolj în corelare cu evoluĠia bazinelor acvatice, cred că iúi are originea în activitatea de observare a faunei din bălĠile
Dunării, încă din copilărie. De altfel acest subiect prezintă profunde aplicaĠii practice, de mare actualitate în cercetare,
fapt care a condus la co-optarea sa în cadrul colectivului grantului de cercetare POLMEDJIU (2008-2011), subvenĠionat
de CNMP - Bucureúti.
Pregătirea sa profesională a câútigat calitativ după obĠinerea calificativului de formator UNESCO, fapt care i-a
permis să abordeze, în aceasta calitate, numeroase activităĠi, dintre care menĠionam: EducaĠie pentru protecĠia
mediului (2004-2008), Timp liber úi performanĠă - ùcoala de Weekend (2009-2011), Apa úi igiena la sate (2004);
EducaĠie pentru sănătate (2003), Psihopedagogia activităĠilor extraúcolare (permanent), EducaĠia în spiritul
dezvoltării durabile (2010-2011). Pe această bază, a urmat diferite cursuri profesionale, obĠinând alte calificative:
Formare pentru viitor - EUROTEACHER I, Modulul I - Proiectarea, organizarea úi evaluarea activităĠilor didactice
(2006, C. C. D. Dolj) úi Formare pentru viitor - EUROTEACHER I, Modulul II - Management úi comunicare (2008,
C. C. D. Dolj); Formare de formatori în educaĠia adulĠilor (2009, C. C. D. Dolj); Management educaĠional (2011,
C. C. D. MehedinĠi); IniĠiere în utilizarea calculatorului (2002, C. C. D. Dolj), ú.a. În vederea unei solide pregătiri
profesionale la nivel european, domnul prof. Dr. Viorel-Ion Lazăr, a participat la numeroase specializări, conferinĠe
internaĠionale sau alte acĠiuni organizate de organe abilitate din alte Ġări. Dintre acestea pot fi menĠionate: specializare la
Nestved - Kopenhaga (Danemarca, noiembrie 1995), conferinĠa internaĠională organizată la Kazane, FederaĠia Rusă,
(noiembrie 2006), simpozionul româno-bulgar de la Vidin (octombrie 2007), conferinĠa internaĠională de la Sofia,
Bulgaria (octombrie 2011).
Activitatea profesională desfăúurată de domnul profesor Dr. Viorel Ion Lazăr, a fost apreciată prin acceptarea
proiectelor depuse, acordarea a numeroase distincĠii, la nivel naĠional úi internaĠional, tipărirea úi difuzarea lucrărilor
editate. Recunoaúterea valorii deosebite a activităĠii profesionale desfăúurate, este ilustrată, de asemenea, prin titlurile úi
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diplomele acordate în timp: Profesor evidenĠiat, pentru activitatea desfăúurată în învăĠământ (1985); medalia Meritul
pentru învăĠământ - CLASA I (2004); Diploma „GHEORGHE LAZĂR” - Clasa I (2007); diverse alte diplome úi
premii acordate de către Ministerul EducaĠiei úi Cercetării (perioada 1999-2009).
De asemenea, multe din lucrările elaborate au fost recompensate cu premii, de către organele abilitate. Dintre
acestea merită menĠionate lucrările: Muzeul ùcolar de Biologie - punte de legătură între natură úi elevi (premiul III,
2008); Extinderea deúertificării - un pericol real în judeĠul Dolj (premiul II, 2000); Starea de calitate biologică a apei
râului Jiu de la intrarea în judeĠul Dolj úi până la confluenĠa cu Dunărea (premiul II, 1999); Slavă veúnică Măriei Sale
- APA! (premiul I la Concursul de Mediu, Tulcea - Sulina, 2011). De asemenea a fost câútigător naĠional la categoria B,
Concursul InternaĠional U4Energy (Sofia, Bulgaria).
Aprecierea de care s-a bucurat, precum úi pregătirea profesională de excepĠie, calitatile de co-ordonator al
activităĠii profesionale úi respectul câútigat în rândul corpului didactic, sunt subliniate úi de faptul că a îndeplinit funcĠia
de inspector de specialitate - disciplina biologie, în cadrul I. S. J. Dolj (2002-2009), a făcut parte din grupul de
specialiúti care au propus subiecte pentru disciplina biologie la concursurile úcolare, fiind úi co-autor la patru ediĠii ale
lucrării Ghid de pregătire bacalaureat, Biologie vegetală úi animală - Ed. Sigma, Craiova, 2008-2011).
În semn de recunoa܈tere a întregii activităĠi desfă܈urate, domnul profesor Dr. Viorel-Ion Lazăr este men܊ionat în
„Enciclopedia personalită܊ilor din România” (Enciclopedia biografică a femeilor úi bărbaĠilor contemporani cu carieră de
succes din România), precum úi în volumul I al lucrării lui Emil Lăzărescu „Valori româneúti, valori europene”.
A redactat úi tipărit 20 de cărĠi de specialitate úi de metodică, punând la dispoziĠia colegilor din învăĠământ,
experienĠa acumulată úi deprinderile formate. Dintre acestea menĠionez: Lucrări practice de biologie (Lazăr V., NiĠă
M., Buúe V. 2005 - Ed. Arves, Craiova, 450 pp.); Psihopedagogia activităĠilor extracurriculare (Lazăr V., Cărăúel A.,
2007 - Ed. Arves, Craiova, 108 pp.); LecĠia - forma de bază a organizării procesului de predare - învăĠare - evaluare la
disciplina biologie (Lazăr V., Nicolae M., 2007 - Ed. Arves, 248 pp.); Metode didactice utilizate în predarea biologiei
(Lazăr V., Căprărin D., 2008 - Ed. Arves, 384 pp.); Ghid metodologic de evaluare (Lazăr V., Negrea V., ùtefănescu M.,
Daúu M., 2012 - Ed. Arves, Craiova), s.a. În multe din aceste activităĠi úi orientări a abordat predarea cunoútinĠelor de
biologie conform perceptelor recomandate de metoda nouă, metodă de educaĠie, cunoscută sub numele didactica.
În această activitate, pe lângă pregatirea profesională de specialitate, credem că de un real folos i-a servit la
absolvirea cursurilor ùcolii de Jurnalistică Felix Aderca din Craiova (2000-2001).
Pentru a antrena úi dirija activitatea metodică úi de cercetare a profesorilor, cercetătorilor úi elevilor în studiul
fenomenului vieĠii, a iniĠiat úi condus, în calitate de redactor, mai multe publicaĠii úcolare úi profesionale: Vocea T,
publicaĠie pentru tineret a Colegiului NaĠional Nicolae Titulescu Craiova (titlul de LAUREAT); GENESIS, revista
naĠională a profesorilor de biologie; EducaĠie-Om-Natură, revista editată de Muzeul ùcolar Alexandru Buia de la
Colegiul NaĠional Nicolae Titulescu‚ Craiova; revista Asistent, publicaĠie a ùcolii Ecologice Sfântul ùtefan Craiova;
revista Eco-Voluntarul, publicaĠie a Eco-úcolilor din Jud. Dolj.
Dintre acestea, o prezenĠă de marcă în publicistica românească o constituie revista GENESIS, gândită úi
editată ca o revistă a profesorilor de biologie din învăĠământul preuniversitar. Considerăm că editarea acestei publicaĠii
(2003-2012), alături de sora ei mai mare, revista NATURA (care se adresează în principal „seniorilor”, din învaĠamântul
superior) este o realizare demnă pentru biologia din România. În paginile revistei GENESIS (indexată CNCSIS), atât
profesorii de biologie din învăĠământul preuniversitar, alături de specialiúti din învăĠământul universitar, cercetători
útiinĠifici din reĠeaua institutelor de profil din România, dar úi elevi sau studenĠi din anii terminali, au tipărit studii,
articole, sinteze, rezultate în urma activităĠii de cercetare, precum úi lucrări de informare útiinĠifică de biologie teoretică
sau metodică.
În paginile ei au publicat lucrări valoroase, alături de mul܊i al܊ii, Prof. Dr. Gheorghe Popescu (Universitatea din
Craiova), Prof. Dr. Marius Skolka (Universitatea Ovidius ConstanĠa), Prof. Dr. Gheorghe Gămăneci (Universitatea C.
Brancuúi, Târgu-Jiu), Prof. Dr. Ion TiĠa (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 Bucureúti), cerc. Sorina Matacă (Muzeul Regiunii PorĠilor de Fier, Drobeta Turnu Severin), cerc. Marian
Tudor (Universitatea Ovidius, ConstanĠa), s.a. Alături de aceútia in paginile revistei Genesis, au tipărit lucrări semnatarii
acestui articol, precum úi doi colaboratori din Japonia: prof. Dr. Junko Ebata, Osaka City University úi prof. Dr.
Hydeyuki Furukawa, Nagoya University, Japan. GENESIS este revista profesorilor de biologie din toată Ġara, revista
având redac܊ii în aproape toate judeĠele Ġării. Profesorul Viorel-Ion Lazăr a organizat ConferinĠe NaĠionale de Biologie
GENESIS (ediĠiile I-VII) la Braúov, Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Timiúoara, Iaúi, Craiova, Râmnicu Vâlcea,
prilej de întâlnire úi dezbatere profesională a diferitelor aspecte din viaĠa de la catedră, activitatea de cercetare,
activitatea metodică úi de instruire a profesorilor de biologie din toată Ġara.
La reuúita acestor întâlniri úi-au adus o contribuĠie substanĠială profesorii de biologie, Inspectoratele ùcolare
JudeĠene úi diferiĠi sponsori. În cadrul fiecărei ediĠii a acestor ConferinĠe NaĠionale, au fost organizate excursii tematice
pentru cunoaúterea naturii locale. Consider ca activitatea publicaĠiei GENESIS trebuie continuată. În viaĠă poate
dispărea 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 manifestări.
Prin întreaga activitate desfăúurată, domnul profesor Dr. Lazăr Ion-Viorel reprezintă un exemplu demn de urmat.
A plecat dintre noi cu puĠin timp înaintea vârstei de pensionare, în plin efort creator.
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Avea multe planuri úi obiective profesionale pe care dorea să le realizeze.
A avut permanent alături de sine familia, colegii, care l-au înĠeles, iar în multe cazuri forurile administrative úi
de decizie care l-au ajutat în activităĠile depuse, indiferent de localitatea din România unde au avut loc acĠiunile
desfăúurate.
A lasat in urma sa imaginea unui om cu un caracter nobil úi amintiri frumoase. ViaĠa noastră este formată din
amintiri, iar noi înúiúi tot amintiri vom ajunge... .
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Într-o clipă de răgaz, împreună cu prietenul din copilărie, Dr. Adrian Nastase (Muzeul Olteniei, Craiova).
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