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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 15 000 de membri) 
și Litera Educațional (    /Litera Educational) . 

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEC 2020 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență 
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEC 2020

În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru 
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru 
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, pentru care fie nu au existat oferte în 
anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile 
programe școlare, care să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar 
manuale corespunzătoare din punctul de vedere al conținutului științific și adaptate 
nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se 
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma 
evaluării. 
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MANUAL DE BIOLOGIE
PENTRU CLASA A VIII-A

Competențe generale

Competențe specifice

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a 
fenomenelor cu instrumente și metode științifice

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și 
sociale

3.  Rezolvarea unor situații-problemă din lumea vie pe baza 
gândirii logice și a creativității

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu 
natural propice vieții

1.1. Analiza critică a informațiilor extrase din texte,
          filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame,
        utilizate ca surse de informare 

1.2. Realizarea unor activități de investigare proiectate
        independent 

2.1. Formularea de predicții referitoare la diferite fenomene
         și procese naturale pe baza concluziilor investigației

2.2. Susținerea argumentată a punctului de vedere,
        utilizând adecvat terminologia specifică biologiei 

3.1.  Rezolvarea unor situații problemă utilizând argumente și
          modele adecvate

3.2  . Identificarea de soluții noi/alternative pentru
        rezolvarea unor situații problemă

4.1. Participarea activă la acţiuni de conservare şi ocrotire
          a mediului înconjurător, de adoptare a unui stil de viață
         sănătos

4.2.      Evaluarea consecințelor propriului comportament
         asupra sănătății proprii și a stării mediului 

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
BIOLOGIE

MANUAL DE BIOLOGIE 
PENTRU CLASA A VIII-A
Alexandrina-Dana Grasu
Jeanina Cîrstoiu
• Copertă broșată
• 116 pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color



Pagina de prezentare a unității de învățare

Pagini din manual

STRUCTURA MANUALULUI 

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului 
în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri 
educaționale, animații, filme și simulări. 
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare 
cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, 
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului 
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

VARIANTA DIGITALĂ
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI 
MANUALUL DE BIOLOGIE LITERA

1. Calitate metodică și pedagogică
Manualul este elaborat de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură o calitate metodică şi peda-
gogică deosebită. Unitatea 1 conține inclusiv explicații utile pentru profesorii care predau pentru prima dată genetică 
umană. 

2. Formarea competențelor
Manualul contribuie la formarea cunoștințelor și competențelor specifice studiului lumii vii, asigurând texte accesibile 
și imagini clarificatoare pentru pentru înțelegerea noțiunilor de genetică umană, de evoluționism și de sănătatea omului 
și a mediului.

3. Conectarea la teme actuale 
Sunt utilizate informații recente legate de știință, incendiile din Australia și Amazon, pandemia de Covid, practici ale 
științei și medicinii etc.

4. Sistematizarea și interdisciplinaritatea
Manualul conține numeroase lecții recapitulative: din anii anteriori (V-VII), de unitate, recapitulare finală și recapitulare 
la final de gimnaziu (V-VIII). Toate cele trei unități conțin elemente de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate.

5. Explicații suplimentare
Manualul acordă o atenție deosebită accesibilizării informației științifice, prezentând informațiile într-un limbaj clar și 
ușor de înțeles de către elevi. Astfel, elevii au ocazia să își formeze treptat și conștient limbajul științific de specialitate, 
beneficiind de explicații permanente care să ajute la construirea cunoașterii. 

6. Activități de învățare eficiente
Manualul este bogat ilustrat și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exerciții, probleme, situații-pro-
blemă, activități, filme care asigură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor 
corespunzătoare. 

7. Valori științifice și umane
Manualul oferă contexte variate de aplicare a cunoștințelor dobândite și de formare/dezvoltare a abilităților elevilor. 
Întreaga abordare are la bază stimularea motivației pentru învățare și a responsabilității privind propriul comportament, 
în sănătatea proprie, 
a familiei, a mediului.

8. Accesibilitate și incluziune
Prin construcția textului și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în paginile manualului și în 
parcurgerea variantei digitale. Activitățile practice se bazează, în special, pe materiale reciclate, ușor de procurat.

9. Atractivitate, diferențiere
Manualul cuprinde numeroase exerciții, întrebări și propuneri de proiecte care au potențialul de a capta 
atenția și de a stimula curiozitatea și interesul elevilor. Exercițiile, problemele și aplicațiile sunt marcate dife-
rențiat, pentru evidențierea gradului de dificultate (scăzut, mediu, ridicat).



7

ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

2

4 7

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

5 Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

3 Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

6 Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri on-line realizate pe 
platforma www.cursuridigitale.ro.
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competen-
ţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele 
didactice vor primi adeverințe care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 SE POT 
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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UTILIZAREA METODEI CONVERSAȚIEI ȘI A DIALOGULUI 
SOCRATIC ÎN PREDAREA, ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA LA 
BIOLOGIE / APLICAȚII PENTRU GENETICĂ ȘI EVOLUȚIONISM

Deși poate cea mai veche metodă de predare-învățare și, aparent, ignorată în condițiile 
în care accentul cade pe metodele practice (observare, experiment) în predarea și 
învățarea științelor, conversația este metoda de bază care susține toate celelalte metode 
didactice.

CONVERSAȚIA este calea prin care profesorul de biologie instruieşte şi educă elevii cu 
ajutorul dialogului şcolar – succesiune de întrebări şi răspunsuri axate pe subiectul 
activităţii didactice.

Are o multitudine de forme și scopuri, dintre care sunt evidente:
- conversaţia euristică – pentru descoperirea unor noi cunoştinţe, pentru formarea 
de competenţe – se aplică în toate lecțiile și în special în lecțiile bazate pe învățare 
prin descoperite, modelare, observare, experiment, problematizare; pe baza ei se pot 
construi momente (sau lecții întregi) de dezbatere sau brainstorming;
-   conversaţia de fixare – pentru recapitularea, sistematizarea, consolidarea informaţiilor 
asimilate, priceperilor şi deprinderilor formate – caracterizează lecția de recapitulare, 
dar  lecțiile de asimilare de noi cunoștințe / formare de competențe au în final un moment 
de fixare și consolidare a noțiunilor noi ;
- conversaţia de verificare – pentru verificarea şi controlul modului de înţelegere şi 
însuşire a informaţiei asimilate, a corectitudinii priceperilor şi deprinderilor formate, 
eficacităţii transferului de cunoştinţe şi competenţe; fiecare lecție are momente de 
verificarea a noțiunilor de bază pe care se vor așeza cele noi; permite realizarea imediată 
sau decalată în timp a conexiunii inverse.

Cerințele referitoare la formularea întrebărilor sunt:
• să stimuleze gândirea, să îndemne elevii la investigaţie, la activitate;
• să se succeadă logic, să solicite argumentare; 
• să se evite construcţia lor cu ,,a fi”, ,,a face”, ,,a avea”;
• să fie precise, solicitând un singur răspuns, sau să solicite găsirea mai multor soluţii  
   dacă întrebarea respectivă permite acest lucru;
• să fie formulate clar, corect din punct de vedere ştiinţific, gramatical şi logic;
• să fie adresate tuturor elevilor, chiar dacă se urmăreşte verificarea (și evaluarea prin   
   notă) a unui număr restrains de elevi; 
• să lase timpul corespunzător elaborării răspunsurilor; să lase posibilitatea elevului 
   de a reveni asupra răspunsului; să fie ajutat cu întrebări secundare (nu jumătăţi de 
   cuvinte);
• să stimuleze la elevi exprimarea clară, elaborarea proprie a răspunsurilor, bazată pe 
   înţelegerea informaţiilor privind sistemele biologice;
• să se acorde atenţie modului în care profesorul corectează şi întăreşte pozitiv 
   răspunsurile corecte, pentru fixarea corectă a noțiunilor.
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Toate aceste cerințe se apropie mult de 
modul în care Socrate, filosof și profesor în 
Grecia antică, a folosit conversația pentru 
a-și conduce discipolii la descoperirea 
adevărului, explorînd împreună ideile 
în profunzime. Metoda lui Socrate se 
numește maieutică – ajungerea la adevăr 
pe calea discuțiilor, a dialogului. În sens 
literal, maieutica este arta moșitului, doar 
că Socrate nu asista venirea pe lume a 
ființelor, ci a ideilor.
Apelând la modul socratic de a conduce 
dialogul didactic, profesorii promovează 
gândirea independentă a elevilor și 
dau acestora satisfacția învățării prin 
descoperire.  Aspectul particular al studiilor 
de biologie, studiul lumii vii, implică mult 
mai des decât în alte discipline de studiu 
prezența obiectului cunoașerii – sistemul 
biologic viu, natural sau o reprezentare 
cât mai fidelă a sa – între (sau alături de) 
profesor și elev/clasă.

De multe ori, criza de timp poate face profesorul să-și structureze precis lecția după un 
algoritm eficient, în care elevul urmează o cale marcată de întrebări înguste (care, cine, 
ce, cum). Cu toate acestea, se pot aloca momente în lecție în care aceste întrebări să fie 
dezvoltate, pentru un echilibru optim între descoperire și memorare. 

Desigur, nu există timpul necesar pentru ca fiecare elev să refacă drumul cunoașterii. 
Știm că fiecare pas în descoperirea legilor lumii vii, chiar dacă s-a bazat pe o intuiție 
genială, a avut nevoie de luni, ani sau o viață întreagă pentru exersare și validare. Dar 
descoperirea dirijată de către profesor, care aplică un anumit algoritm de succesiune a 
întrebărilor, dar lasă suficient spațiu/timp elevului pentru a-și dezvolta și exersa propriul 
parcurs poate să fie modalitatea potrivită de asigurare a echilibrului.

În lecțiile de genetică și evoluționism, sistemele biologice și legile care acționează 
asupra lor nu sunt accesibile la modul direct, senzorial. Chiar dacă elevul poate realiza 
în laborator o extracție de ADN, observarea diviziunii celulare, aranjarea cariotipului 
sau studiul unei populații de musculițe de oțet, datele obținute prin observarea directă 
sunt departe de a determina înțelegerea structurilor sau proceselor biologice care se 
desfășoară în fața sa. 

Tehnica socratică implică folosirea diferitelor tipuri de întrebări. Am preluat exemplele 
de întrebări, adaptând formularea lor la exemple concrete din lecțiile de biologie 
(genetică și evoluționism).
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TIP DE ÎNTREBARE SOCRATICĂ - EXEMPLU

Întrebări de clarificare 
- Ce vrei să spui cu...?
- Poţi să formulezi şi altfel?
- Care crezi că e problema principală?
- Poţi să ne dai un exemplu?
- Poţi să dezvolţi în continuare ideea asta?

Ce înseamnă de fapt că ... ? Cum am putea spune și altfel? Care crezi că a fost cel mai important factor care a determinat... ? Ce a 
rezultat de aici?

Întrebări legate de o întrebare iniţială sau de o problemă iniţială  
- De ce este importantă întrebarea asta?
- E dificil sau uşor de răspuns la întrebarea asta?
- De ce crezi lucrul ăsta?
- Ce putem sa presupunem pe baza acestei întrebări?
- Întrebarea duce la alte întrebări sau probleme importante?

Ce implicații a avut faptul că ....? Ce impotanță are faptul că toate viețuitoarele au în celulele lor acizi nucleici?

Întrebări legate de presupuneri 
- De ce am presupune asta?
- Ce presupune...... prin asta ?
- Ce altceva am putea presupune în loc ?
- Se pare că presupui .......
- E corect ce am înţeles?

Cum presupui că se transmit informațiile de la o generație la alta? Ce crezi că face ca indivizii din aceeași familie să difere unii de 
alții?  Cum e posibil ca animale asemănătoare să se găsească în zone geografice atât de îndepărtate unele de altele?
Ce presupunem când întâlnim în arboreal genealogic al unei familii mai multe personae cu aceleași caracteristici / aceeași condiție 
medicală? Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar reduce numărul de cromozomi la formarea gameților? În ce condiții de mediu caracterisiticile 
…. ar putea deveni avantajoase / dăunătoare? 

Întrebări legate de motive și dovezi
- Ce exemplu am putea da?
- De ce crezi ca e adevarat lucrul ăsta ?
- De ce alte informatii avem nevoie?
- Poţi să ne explici motivele ?
- Cum ai ajuns la concluzia asta ?
- Exista un motiv să ne îndoim de dovezile acestea?
- Ce te-a făcut să crezi asta?

Cum se poate dovedi evoluția în cazul .... ? ce te face să crezi că e așa? Cum ar putea ceilalți să susțină / să combată aceste argumente? 
Cum ne dăm seama dacă aceste argumente sunt corecte / suficiente? Ce am avea nevoie să mai știm pentru a putea fi siguri?
Cum dovedim că un individ aparține unei specii?

Întrebări legate de origine sau sursă
- De unde ai luat ideea asta?
- Ce te-a facut să crezi asta?
- Este ideea ta sau ai auzit-o în altă parte?
- Întotdeauna ai crezut asta?
- Opinia ta a fost influenţată de ceva sau de cineva?

Ce au crezut la început oamenii despre originea vieții / a diferitelor specii? / a speciei umane? Pe ce se bazau? Ce observații l-au 
condus pe Darwin să-și formuleze ideile despre evoluție? De ce viața a apărut și s-a dezvoltat inițial în mediul acvatic? 

Întrebări legate de  implicatii şi consecinţe
- Ce efect ar avea asta?
- S-ar putea într-adevăr să se întâmple aşa sau e probabil să se întâmple ?
- Care ar fi o alternativa?
- Ce implică asta?
- Dacă s-ar întâmpla aşa, ce altceva s-ar mai întâmpla în consecinţă? De ce?

Ce se întâmplă dacă există mai mulți / mai puțini cromozomi într-o celulă? Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ar fi rămas arboricoli?
Ce s-ar întâmpla dacă toate mutațiile ar fi utile / dăunătoare?

Întrebări legate de punctul de vedere
- Cum ar răspunde alte grupe de persoane la această întrebare? De ce?
- Cum ai putea răspunde la obiecţia că....?
- Ce ar putea să creada cinevă care era de părere că....?
- Care ar fi o alternativă?
- În ce fel sunt ideile lui .... şi ale lui .... asemănătoare? Diferite?

Prin ce se aseamănă / prin ce diferă teoriile referitoare la originea și evoluția vieții? Care crezi că sunt perspectivele de evoluție ale 
speciei umane?

Bibliografie: Anca Ciolac-Russu – Didactica biologiei, note de curs; Platon – Dialoguri Socratice, Editura Humanitas, 2019
https://iteach.ro/pagina/1192/tehnica-intrebarilor-socratice
https://www.academia.edu/28183194/ DINCOLO_DE_METODĂ_Dialogul_şcolar_sau_uitarea_elevului_ 
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ADAPTAREA LECȚIILOR PENTRU ELEVII CU CES

Autorii manualului de Biologie pentru clasa a VIII-a, de la Editura Litera, vor adapta 
conținuturile tuturor lecțiilor astfel încât acestea să fie ușor accesibile copiilor cu cerințe 
educative speciale. Mai jos regăsiți un model de lecție.
Cerințe:
• Citește textul  (în clasă sau acasă)
• Scrie în caietul de biologie, pe foaia cu linii, titlul și definițiile colorate cu galben. 
(acestea sunt informațiile pe care trebuie să le înveți pentru notă).
• Exercițiu practic (desenează, modelează etc.)

Unitatea 1
3.  Transmiterea materialul genetic sau  Moștenirea genetică

3.1  Cum moștenim materialul genetic de la părinți?

A. Câți cromozomi moștenim de la părinți?
Citește următorul text: 
Prima dată, corpul tău a fost format dintr-o celulă, de vreo cinci ori mai mică decât un 
milimetru. Ia o riglă și vezi cât de mic este un milimetru (mm). Pentru formarea acestei 
celule, fiecare părinte a pus câte o celulă din corpul său: 
• mama: o celulă rotundă, mare, cu 23 de cromozomi.
• tatăl: o celulă foarte micuță, cu o codiță, tot cu 23 de cromozomi.
Dacă prima celulă din corpul tău a rezultat din unirea celor două celule ale părinților, 
calculează câți cromozomi sunt în această celulă: 23 + 23 = ?
Toate celulele din corpul tău s-au format din această primă celulă. Mai întâi s-au format 
două celule, apoi patru și așa mai departe, până la un număr foarte mare de celule. 
Aceste celule au și ele același număr de cromozomi ca prima celulă din corpul tău. 
Scrie în caietul de biologie titlul și următoarele rânduri:
• Celulele din corpul unui om au câte 46 de cromozomi. 
• Aceste celule provin din prima celulă, care a avut și ea 46 de cromozomi. 
• Prima celulă a primit 23 de cromozomi de la mamă și 23 de cromozomi de la tată.

B. Cromozomii fetelor și cromozomii băieților
Citește următorul text:
Încă din copilărie, poți să vezi deosebiri între fete și băieți. Aceste deosebiri sunt tot mai 
clare pe măsură ce copiii cresc.
Și cromozomii moșteniți de la părinți dau aceste deosebiri:
• fetele moștenesc de la mamă doi cromo-zomi la fel, cromozomii X
• băieții moștenesc de la tată un cromozom X și un cromozom Y.
Scrie în caietul de biologie titlul și următoarele rânduri:
• Fetele și băieții au cromozomi asemănători, dar și cromozomi diferiți.
• Fetele au în celule cromozomii XX (și încă 44 de cromozomi).
• Băieții au în celule cromozomii XY (și încă 44 de cromozomi).
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Marele savant Grigore Antipa a organizat și condus 
muzeul pentru o perioadă de 51 de ani, timp în care a 
avut o relație apropiată cu Familia Regală a României. 
Cum a debutat această prietenie, căreia Muzeul Antipa 
i-a dedicat expoziția „O Prietenie Regală: Grigore Antipa 
și Regii României 1892-1944”?

Expoziția temporară despre care ați amintit a fost 
vernisată la muzeu în noiembrie 2017 pentru a marca 150 
de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. Este o expoziție 
care străbate țara în lung și în lat povestind în fiecare 
popas, celor care vin să o admire în muzee, despre o 
relație specială pe care Dr. Antipa a avut-o cu toti cei patru 
regi ai României. 

Această frumoasă prietenie a debutat în octombrie 1892, 
la castelul Peleș unde, Grigore Antipa, pe atunci un tânăr 
entuziast, de numai 25 de ani, cu un doctorat terminat la 
Universitatea din Jena (Germania) și un stagiu postdoctoral 
realizat la Stațiunea Zoologică din Napoli (Italia), obține 
o audiență de numai jumătate de oră la Regele Carol I. 
Această întrevedere decurge atât de bine încât, cucerit 
de tânărul zoolog cu minte de economist, regele Carol I îl 
reține la dejun pentru a-l prezenta ministrilor săi. În acest 
fel, memoriul de exploatare științifică a Deltei Dunării, 
pe care tânărul savant îl prezentase regelui urma să fie 
implementat pentru că dr. Antipa este numit inspector 
general (director) al Pescăriilor Statului. Tot atunci regele 
Carol I îl numește director al muzeului de zoologie, aflat 
pe atunci la Universitate și condus de Prof. Gregoriu 
Stefănescu. La același dejun, Regele îl prezintă ministrului 
de război pentru a-i facilita lui Antipa accesul pe navele 
militare românești, (Crucișătorul Elisabeta, Bricul Mircea 
și Canoniera Grivița) cu care va întreprinde prima expediție 
românească de cercetare științifică a Mării Negre. 

Antipa își aminteste cu nostalgie și recunoștință de 
prietenia sa cu Regele Carol I pe care el  a considerat-o 
„drept cel mai mare noroc, pe care l-am avut în viaţă, faptul 
că mi-a fost îngăduit timp de 22 de ani, să mă pot apropia şi 
să ascult din gura sa proprie, învăţămintele şi sfaturile sale 
părinteşti...până la sfârşitul vieţii sale, Regele a urmărit apoi 
de aproape toate lucrările mele, atât la Pescării şi la Muzeu, 
cât şi în toate direcţiile în care a trebuit să îmi desfăşor o 
activitate, şi în tot timpul m-a încurajat, sfătuit şi apărat!”
Din această frumoasă prietenie s-a născut un nou muzeu 
inaugurat în sediul din Șoseaua Kiseleff nr. 1 la 24 mai 
1908, în prezența Familiei Regale: a Regelui Carol I sosit 
cu binecunoscuta-i calească, a Principelui Moștenitor 
Ferdinand însotit de soția sa Principesa Maria. Despre 
ctitoria doctorului Antipa, Regele Carol I obișnuia să spună 
că este „cel mai frumos și cel mai mare muzeu de istorie 
naturală din Orientul Europei”. 

Au urmat anii grei ai primului război mondial, dar 
Familia Regală a rămas alături de muzeu și alături de 
Antipa. Regina Maria aminteşte în Memoriile Sale de 

INTERVIU CU CERCETĂTOAREA OANA PAULA POPA, 
MUZEUL „GRIGORE ANTIPA”

momentele plăcute petrecute alături de Antipa şi de 
prietenia acestuia cu Regele Ferdinand: „Cel mai scump 
tovarăş al nostru în aceste excursii pe Dunăre era doctorul 
Antipa.. şi o plimbare pe Dunăre fără el pierdea jumătate 
din farmecul ei... Doctorul Antipa a fost prietenul soţului 
meu în tot timpul vieţii lui. ”

În 1933, la 24 mai, Muzeul a avut parte de o triplă 
aniversare: 25 de ani de la inaugurarea acestuia în 
clădirea de la Șosea, 40 de ani de la numirea lui Grigore 
Antipa în funcția de Director al Muzeului și 100 de ani de 
la întemeierea primului Muzeu de Istorie  Naturală și 
Antichități, prilej cu care Regele Carol II avea să menționeze, 
printre altele, în discursul său: „Vă aduc astăzi, la această 
sărbătorire, mulțumirile Mele cele mai calde - mulțumiri la 
care sunt convins că se unește întreaga suflare culturală a 
României și spre a vă da un semn vădit al acestei mulțumiri, 
am hotărât că de astăzi înainte acest muzeu va purta numele 
«Dr. Grigore Antipa».” A fost o onoare deosebită, un gest 
de sublimă recunoaștere publică a meritelor savantului 
român, deschizător de drumuri în multe domenii științifice 
și culturale. 

Momentul aniversar marcat de expoziția temporară
„O Prietenie Regală”, a prilejuit și reluarea legăturii 
istorice dintre Familia Regală a României și Muzeul 
Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, care, din 
anul 2017, a devenit primul muzeu din România care își 
desfășoară activitatea sub Înaltul Patronaj al Majestății 
Sale Margareta, Custodele Coroanei. 



13

Organizați numeroase programe educaționale, între 
care workshopuri, cluburi de lectură și școli de vară. 
Oferiți-ne, vă rog, mai multe detalii despre proiectele 
desfășurate în cadrul muzeului și cum au fost receptate 
acestea ?

Paleta de programe educative oferite de muzeu este 
una largă, dar eu vă voi povesti despre câteva dintre cele 
în care am fost implicată direct sau alături de echipa 
departamentului pe care îl conduc. 

O să încep cu cel care imi este cel mai drag: programul 
de voluntariat al Muzeului Antipa, implementat în 
cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară, unde elevi 
sau studenți la facultățile de profil vin să se alăture 
specialiștilor muzeului, să-și descopere sau să-și cultive 
pasiunea pentru natură, pentru studiul lumii vii. Suntem 
norocoși pentru că am descoperit copii minunați, extrem 
de dedicați pasiunii pentru știință și care ne sunt alături 
în activitatea noastră. Cei mai mulți dintre voluntari au 
ajuns la muzeu prin intermediul activităților educative 
pe care cercetătorii le desfășoară pentru publicul larg și 
aici aș aminti de „Noaptea Cercetătorilor”, seara în care 
activitățile desfășurate de obicei „în spatele cortinei” devin 
accesibile publicului larg, este seara în care ne cunoaștem 
publicul și avem ocazia să descoperim printre copilașii 
pasionați de natură și muzeu, mici comori!

Rezultatele pe care doi dintre voluntarii laboratorului 
le-au obținut sunt impresionante! As aminti aici o lucrare 
științifică, publicată într-o revistă de specialitate având ca 
subiect o redescriere de specie aparținând unor chilopode 
(rude cu scolopendrele), cu o parte importantă de 
genetică. Este o lucrare publicată de doi dintre voluntarii 
laboratorului, de George Popovici (15 ani), care vine deja la 
muzeu de vreo 4 ani, un tânăr extrem de pasionat de grupul 
Chilopodelor (miriapode) și de Ana Alexandra Stratan (18 
ani) o viitoare studentă a Universității Columbia din New 
York, o tânără entuziastă și extrem de dăruită pentru o 
carieră în cercetare. 

Un alt program îndrăgit de public dar și de noi, 
cercetătorii muzeului este „Școala de Vară” de la Antipa. 
Vara de vară încercăm să propunem celor mici ateliere 
și laboratoare structurate pe diverse tematici atractive. 
Dintre modulele din cadrul Școlii de Vara Antipa voi aminti 
„Familia mea și alte animale” și „Natura la microscop”, 
la care am participat alături de colegii mei din Laboratorul 
de Biologie Moleculară. 

„Familia mea și alte animale”, un modul „un pic altfel” 
al Școlii de Vară Antipa, pus „în scenă” alături de Dr. Elena 
Iulia Iorgu și care a fost inspirat de romanul cu același 
nume semnat de Gerald Durrell - celebrul naturalist 
englez militant pentru protecția speciilor de animale 
aflate în pericol. Acțiunea romanului se desfășoară în 
insula greceasca Corfu, un paradis verde, iar eroul cărții 
este chiar scriitorul pe cand avea 10 ani.   Pentru cei mici, 
împărtăsirea experiențelor trăite in natură reprezintă 
o adevărată fascinație. Asta s-a întâmplat pe parcursul 
acestui modul, când noi, cercetătoarele muzeului ajutate 
de eroul din romanul nostru i-am „invitat” într-o călătorie 
virtuală de inițiere în tainele faunei și florei insulei Corfu. 
Am explorat impreună un tărâm nou plin de vietăți 

interesante, fremătând sub privirile unui mic puști curios, 
eroul romanului, care împreună cu câinele său străbat cât 
e ziua de lungă insula, având drept călăuze doar pasiunea 
nestăvilită pentru natură și o curiozitate specifică doar 
copilăriei. Pe langă informațiile științifice despre speciile de 
animale și plantele caracteristice regiunii mediteraneene, 
am dorit să îi învătăm pe cei mici cum să se transforme în 
mici exploratori pe perioada vacanțelor petrecute alături 
de cei dragi, i-am învățat cum să „colecteze” amintiri și 
cunoștințe despre natura fiecărui loc minunat în care 
ajung.

Natura la Microscop, un alt modul din programul 
Scoala de Vara a propus copiilor o saptamană in care, cu 
instrumente științifice din laboratoare (lupe binocular, 
microscoape și microscopul electric), copiii au descifrat 
aspecte inedite din misterioasa lume a vietăților 
microscopice și a structurilor mărunte din natură. Timp 
de o săptămână, participanții au învățat diferite tehnici 
de realizare a unor preparate microscopice simple, au 
privit, desenat și studiat anumite structuri de la insecte 
sau structuri minerale. Ideea de bază a fost ca micuții 
participanți să poate cunoaște meseria de cercetător 
științific, munca de laborator, toate aceste aspecte fiind 
benefice celor care doresc ca pasiunea din copilărie 
pentru natură să ii însoțească toată viața, să o cultive și de 
ce nu să o transforme la un moment dat într-o profesie.

Conduceți secția de Biologie Moleculară a Muzeului 
„Grigore Antipa”.  Aș vrea să vă întreb cum arată o zi din 
viața unui cercetător? Care ați spune că este misiunea 
cercetătorilor, mai ales în vremurile dificile pe care le 
trăim?

În muzeele de istorie naturală cercetarea științifică este 
la ea acasă. Sunt muzee de știință. Trăim vremuri dificile 
și cu toții suntem extrem de atenți acum la comunitatea 
științifică internațională dar și națională pentru a ne putea 
ghida cât mai bine în traversarea acestei perioade. 

Un cercetător de muzeu trebuie să răspundă 
concomitent celor trei funcții ale muzeului modern și 
anume cercetare științifică, îmbogățirea colecțiilor și 
educarea publicului vizitator. Toate aceste direcții de 
activitate sunt întrepătrunse. Taxonomia este știința care 
se ocupă cu descrierea și clasificarea speciilor și este 
o ramură a științei foarte bine dezvoltată în muzeele de 
istorie naturală. În ultimii 20 ani, în ajutorul ei au venit 
și alte ramuri mai experimentale ale biologiei și aici 
aș aminti atât biologia moleculară cât și microscopia 
electronică. Acest lucru s-a întamplat și în Muzeul Antipa 
unde există atât un laborator de biologie moleculară cât și 
un laborator de microscopie electronică.

La nivel mondial există un interes deosebit în cartarea 
biodiversității planetei. Eforturile sunt intense deoarece 
specialiștii estimează că sunt descrise abia în jur de 
1,2 milioane de specii din cele aproximativ 10 milioane 
câte apreciază că ar exista. Graba nu este nejustificată 
deoarece conservationiștii avertizează asupra ratei de 
extincție a speciilor care este de 1000 mai intensă decât 
ritmul natural cu care dispar speciile în natură și devine o 
necesitate să știm ce pierdem sau ce anume putem salva. 
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Misiunea cercetătorilor de muzeu este așadar să 
contribuie prin cercetări originale la cunoașterea și 
protejarea biodiversității planetei,  dar să fie și o interfață 
prietenoasă între lumea științifică și publicul larg. Muzeele 
de știință sunt locuri căutate de public tocmai pentru că 
livrează într-un mod accesibil informatie științifică. 

Muzeele de Istorie Naturală sunt adevărate jurnale 
ale vieții pe pământ din zorii existenței primelor specii. 
Ele sunt cele care păstrează dovezile evoluției. Dacă un 
extraterestru ar dori să știe mai multe despre planeta 
noastră cred ca un muzeu de istorie naturală, cu colecții 
importante ar fi locul ideal unde acesta ar trebui să 
meargă pentru a-i înțelege tainele. Cercetării muzeelor 
sunt cei care îmbogățesc colecțiile, prin studiile abordate, 
prin observații de teren și colectare directă. 

Un cercetător este un om curios foarte dornic să afle 
cât mai multe și cât mai mult despre lumea din jurul său. 
Studiile abordate în cadrul laboratorului a cărui activitate 
o coordonez sunt axate pe cateva teme importante, dar 
toate strâns legate de conservarea biodiversității. Poate 
cea mai palpitantă parte a activității unui zoolog este 
cercetarea de teren. Deplasările pe teren rămân cea mai 
importantă sursă pentru a procura material biologic și 
observații privind speciile de interes. În contextul crizei 
pe care o traversează biodiversitatea planetei și zoologii 
au dezvoltat metode noi, ingenioase și neinvazive pentru 
a-și colecta material necesar în studiile efectuate – 
fotografii digitale, camere de filmat cu rezoluție înaltă și 
declanșare automată, prelevarea de fragmente extrem 
de mici de țesut și care nu pun în pericol viața animalului 
sau chiar probe de sol și apă din care se poate extrage 
material genetic. Partea laborioasă și mai puțin palpitantă 
a muncii urmează după întâlnirea cu animalele studiate și 
reîntoarcerea în laborator unde vreme de luni sau poate 
chiar ani, datele se obțin, se analizează, se discută și 
interpretează pentru ca în final să fie publicate.  

Într-un interviu acordat recent ați precizat că „această 
pandemie a venit să demonstreze încă o dată cât de 
fragili suntem, cum distrugând natura nu facem decât să 
ne amenințăm grav chiar propria existență.”  Cum îi putem 
facem pe copii și tineri să se apropie mai mult de natură 
și să fie mai atenți la respectarea și protejarea ei?

Publicul tânăr este receptiv la experientele împărtășite! 
Tinerii vin la muzeu, iubesc muzeul și iubesc natura. Sunt 
fascinați de poveștile de pe teren, tocmai pentru că sunt 
experiențele trăite de cercetătorul din fața lor! El e actorul 
unui film în care și ei pot fi protagoniști. Sunt încântați și 
extrem de participativi în toate atelierele care presupun 
colectare de experiențe: ore de laborator la muzeu sau 
observații de natură pe care le facem în compania lor în 
grădina muzeului sau în parcurile învecinate. 

La Muzeu, cei tineri vin, de multe ori pentru prima dată, 
în contact cu ideea de conservare biologică. De cele mai 
multe ori, chiar în timpul unui singur ghidaj prin expoziție 
li se dezvăluie o lume aflată în pericol, habitate și specii 
amenințate cu dispariția și toate aceste perturbări ale 
legilor naturii sunt datorate omului și activităților sale. 
O vizită la muzeu este o călătorie în lungul și în latul 

Pământului dar și o călătorie în timp. Pe lângă problemele 
de mediu cu care omenirea se confruntă în prezent, tinerii 
pot fi și martori ai marilor extincții, observând fosile ale 
unei megafaune demult apuse, dacă îl amintim aici 
pe Deinotherium sau Mastodontul și mamuții care te 
întâmpină de la intrare.

Cred că documentarea este cuvântul cheie în educarea 
civică și ecologică a noii generații. Rolul muzeului prin 
specialiștii săi este de a căuta soluții optime prin care 
informațiile furnizate să fie cât mai mult asimilate de 
publicul nostru tânăr. Să fie cât mai interactive și cât mai 
digitale pentru că traim într-o epocă intens digitalizată. 
Muzeul trebuie să fie în timp cu vremurile pe care le 
traversează. Specialiștii săi trebuie „să îmbine căldura 
inimii cu lumina minții”, după cum spunea Buffon, marele 
naturalist francez. 

Specialiștii în domeniu cred că sunt eficiente exemple 
clare, cât mai aproape de mediul de viață cunoscut de 
cei tineri. De asemenea, trebuie să fim optimiști și să 
le insuflăm ideea că se poate, că prin eforturile noastre 
susținute putem salva mult. Soluțiile pe care le discutăm 
prin programele noastre trebuie să fie clare și relativ ușor 
de implementat. Aici o să amintesc doar despre două 
dintre ele – la care mi se pare mie că cei tineri răspund 
foarte bine – înlocuirea pungii din plastic cu o pungă din 
material care să fie des și repetat folosită la cumpărături 
și utilizarea bicicletei sau trotinetei pentru a evita poluarea 
generată de traficul auto în marile orașe. 

Îi sfătuim pe vizitatorii noștri să se bucure de binefacerile 
naturii oriunde și oricand, pentru că natura are leac pentru 
orice. Imi place să spun că este un panaceu la îndemâna 
fiecăruia, că tot ce trebuie să ii oferim în schimb este 
RESPECT și PROTECȚIE! Stă în puterea noastră să facem 
acest lucru, fiecare gest contează!

Interviu realizat de Roxana Petre
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