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Să doreşti să ajungi cât mai sus, urcând trepte 
ale unei profesiuni, nu corespunde integral 
împlinirii valorice de performanţă, pe care o 
dovedeşte pasiunea dăruită, adeseori, prin 
incontestabile eforturi de viaţă, nespuse. În 
acest sens reconstituim personalitatea colegului 
Mihai Ielenicz, începând din anii studenţiei şi 
continuând pe întreaga suită a evoluţiei de la 
preparator, la asistent, lector, conferenţiar până 
la rodnica lui prezenţă, aceea de profesor. 

Înţelegem că sensibilitatea şi atracţia lui de 
către imaginea mirifică a naturii, atât de mult 
diversificată pe întinderea pământului 
românesc, poate să fie un dar primit prin 
naşterea sa, dar pasiunea aprinsă în această 
privinţă şi-a plămădit-o prin persistenţă, cu o 
neliniştită şi fermă angajare de a studia 
geografia prin valenţele sale reale, dar prioritar 
„în lumina de inspiraţie şi adevăr a terenului”, 
chiar dacă a rămas un veritabil bucureştean. O 
asemenea stare de fapt, trebuie cu atât mai bine 
preţuită, cu cât viitorul profesor s-a clădit şi 
perfecţionat continuu pe drumul multor ani de 
muncă în „profesiunea sa de credinţă, ştiinţa 
geografică”. De acest pivot al personalităţii s-au 
legat în decursul timpului, printr-o interferenţă 
de evidentă eficienţă, împreună cu împlinirile 

profesionale de cadru didactic, de cercetător 
ştiinţific rafinat, şi talentul care îl 
caracterizează, anume acela de foarte bun 
organizator de activităţi pentru învăţământ la 
nivel de conducere a facultăţii şi catedrei de 
Geomorfologie-Pedologie din care face parte şi 
în acest moment fără a ne mai opri şi la multe 
alte aspecte. 

O convingătoare preocupare, aceea de a 
cunoaşte cât mai profund domeniul geografiei, 
l-a condus, pas cu pas, în mai multe direcţii ale 
pregătirii sale profesionale, pe care a răsfrânt-
o întodeauna cu sensibilă generozitate în 
preocupările de cadru didactic. O succintă 
retrospectivă ne poate oferi imaginea aproape 
completă cu privire la cursurile predate 
studenţilor, deoarece sfera acestora este 
deosebit de cuprinzătoare pentru domeniul 
specific Geografiei fizice. Astfel, prof. Mihai 
Ielenicz s-a orientat prioritar în direcţia 
geomorfologie generală şi regională, pentru 
care a editat cele mai numeroase cursuri 
universitare, cărţi şi articole de cercetare 
ştiinţifică, fiind şi în prezent predătorul titular al 
acestor discipline. În corelaţie cu ele oferă 
studenţilor de la diferite secţiuni din facultate, 
dar şi din afara ei, ore pentru metodologia de 
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cartografiere a reliefului, observaţii şi cercetări 
efectuate cu aceşti tineri în aplicaţii itinerante 
pe teren, practici de vară ş.a. De asemenea, 
aspecte strâns legate de acestea au vizat şi 
cursuri de Geomorfologia României, discipline 
de Geomorfologie Dinamică. Acestora li se 
alătură şi alte cursuri, de Geografie Fizică 
generală, Turism şi Potenţialul Turismului, 
Zonare şi regionare în Geografie. Un loc 
important îl deţin cursurile de geografie 
regională pentru România, ca de exemplu 
Geografia Dealurilor şi Podişurilor, Geografia 
Fizică a României, Geografia Carpaţilor şi 
Subcarpaţilor. Profesorul Mihai Ielenicz este 
iniţiatorul cursului de Mijloace Foto în 
Geografie, cu efecte benefice asupra 
studenţilor, care trebuie să înveţe faptul că 
cercetarea pe teren nu poate să fie lipsită de o 
asemenea deprindere practică, de lucru. Dacă, 
din motive de volum al editării ne restrângem 
cu investigaţia noastră privind strânsa sinteză cu 
privire la activitatea didactică desfăşurată de 
prof. Mihai Ielenicz pentru o durată care 
depăşeşte efectiv patru decenii, nu înseamnă că 
laturi ale realizărilor sale de acest gen nu mai 
există. De exemplu, implicarea în organizarea şi 
dezvoltarea unor laboratoare din facultate şi de 
la catedra pe care în prezent o conduce, 
marchează în continuare dovezi elocvente în 
acest sens, pentru că, cel puţin de eforturile 
depuse în perfecţionarea continuă a 
învăţământului geografic de la Universitatea din 
Bucureşti sunt strâns legate şi grija pentru 
STAŢIUNEA GEOGRAFICĂ ORŞOVA, 
continua extindere a pregătirii unor generaţii de 
studenţi la Drobeta-Turnu Severin, Călimăneşti, 
Măcin etc. Dar, înainte de a pătrunde, atât cât 
avem forţa şi locul permis ca extindere în 
scrisul nostru întorcând o pagină pentru 
enunţarea caracterelor de performanţă ale 
cercetării ştiinţifice, să privim cel puţin 
imaginea nouă, ca o veritabilă carte de vizită 
oferită de spaţiile de învăţământ ale Facultăţii 
de Geografie din Capitala ţării noastre, unde cu 
plus de estetică atractivă, multiple aspecte de 
echipare tehnică, funcţională, se derulează în 

faţa privirilor. Amfiteatrele şi sălile pentru 
cursuri, numeroasele laboratoare şi cabinete de 
lucru ale cadrelor didactice amplasate la etajele 
3 şi 4 ale clădirii centrale din bulevardul N. 
Bălcescu, nr. 1, sunt completate onorabil cu 
astfel de compartimente chiar şi la subsolul 
performant de luminos al clădirii. Şi, împreună 
cu toate acestea, la etajul 1 te întâmpină, pentru 
că necesită să spunem astfel, sediul Decanatului 
Facultăţii de Geografie, legat de care, la etajul 2 
sunt cele trei încăperi ale Secretariatului, 
modern şi eficient echipate, unde colectivul de 
lucru specializat în acest sens este prezent în 
colaborarea lui specifică cu profesorii şi 
numărul impresionant de studenţi de la cursuri 
de zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, 
activităţi de reconversii, perfecţionări. 

,e asumăm o anumită răspundere, dar nu 
lipsită de o sinceră bucurie, de a încerca să 
creionăm „imaginea” care rămâne veridică a 
cercetătorului ştiinţific, prof. univ. dr. Mihai 
Ielenicz. De la început remarcăm câteva laturi 
care exprimă elemente de un anumit record în 
spaţiul de activitate al cercetării geografice. 
Suma publicaţiilor ştiinţifice realizate depăşeşte 
200 de lucrări cocepute ca singur autor şi în 
colaborare, din care 21 de cărţi, 144 articole 
publicate în reviste de specialitate (cu 
referenţi), în ţară şi în afară acesteia, mai mult 
de 50 contracte de cercetare cu diverşi 
beneficiari, hărţi murale, la care se adaugă 21 
lucrări de popularizare (cărţi, articole, hărţi), în 
conţinutul cărora există frecvente realizări de pe 
teren. 

Preocupările cercetării ştiinţifice geografice 
se conturează încă din anii studenţiei prin 
comunicări prezentate la Cercul ştiinţific 
studenţesc. După anul 1964, a făcut parte din 
grupul de cercetare geomorfologică la nivel de 
catedră, devenit după 1990, Centrul de cercetare 
geografică pentru spaţiul Carpato-Danubian 
condus de prof. univ. dr. doc. Grigore Posea şi 
care a înregistrat ulterior evident alte elemente 
de evoluţie. Cât priveşte problematica abordată, 
aceasta a vizat o diversitate de subiecte de 
Geografie Fizică, dar cu accent pe acelea 
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privind studiul reliefului. În ultimul deceniu, 
Mihai Ielenicz se lansează şi în probleme de 
teorie geografică, potenţial turtistic, medii 
antropice şi antropizate, deci spre o Geografie 
globală. 

Prin rezultatele cercetării s-au adus noutăţi în 
cunoaşterea detaliată a unor unităţi geografice 
(de exemplu: Munţii Buzăului, M. Dognecei, 
M. Măcin, M. Grohotiş, bazinele văilor Slănic 
de Buzău, Amaradia etc.). Sunt prezente 
abordări teoretice, dar cu susţinere aplicativă 
asupra unor concepte şi noţiuni de genul 
obiectul de studiu al Geografiei, Geografia 
mediului, despre peisaj, continuitate şi 
discontinuitate, general şi particular, zonă-
zonare, regiune-regionare, tip-tipizare etc. 

O serie de observaţii s-au orientat în direcţia 
unei analize complexe a proceselor de albie, 
morfodinamica de versant cu accent pe studiul 
detaliat al alunecărilor de teren, torenţi 
noroioşi, şiroire, sufoziune, pentru areale 
subcarpatice, de podişuri şi Dobrogea; cartarea 
şi interpretarea genetico-evolutivă a 
suprafeţelor de nivelare, nivelelor de eroziune 
din spaţii carpatice şi subcarpatice. Ca o 
preocupare consecventă, de durată, cu elemente 
de analiză dar şi de sinteză este problema 
teraselor şi luncilor, pentru unităţi şi subunităţi 
geografice cu diferite dimensiuni, urmărite de la 
nivelul Carpaţilor până la compartimentele de 
câmpie, completându-se, ulterior, cu lucrări pe 
ansamblul României. 

Cercetarea geografică a profesorului Mihai 
Ielenicz a mai inclus modelarea periglaciară 
pleistocenă şi crionivală, morfologia petrografică 
şi structurală urmărită pe suportul majorităţii 
treptelor morfogenetice de pe cuprinsul ţării 
noastre, inclusiv caracteristici ale morfologiei 
litoralului românesc al Mării-,egre. 

Când cercetarea ştiinţifică se diversifică în 
maniera prezentată de noi în linii relativ 
generale, ea se instituie ca o stare de 
normalitate pentru acest domeniu al Geografiei 
şi cerinţa obiectivă de a se pune la punct cele 
mai adecvate posibilităţi de a ilustra prin desen 
rezultatele obţinute în acest sens, atât din punct 

de vedere teoretic, cât şi practic, aplicativ şi, 
mai ales, cât mai utilitar şi eficient. De aceea, 
profesorul Mihai Ielenicz s-a angajat să rezolve 
adaptări cât mai reuşite în cartografierea fizico-
geografică şi, în mod deosebit pentru aceea 
geomorfologică vizând cu predilecţie realizarea 
unei legende foarte detaliată şi necesară 
reprezentării alunecărilor de teren, o legendă 
pentru procesele morfodinamice, harta 
geomorfologică generală ş.a.  

Profesorul Mihai Ielenicz a înţeles să aducă 
cât mai aproape de aceste rezultate personale 
ale cercetării ştiinţifice şi realizarea unei 
colecţii de volume omagiale, pe care a 
coordonat-o şi editat-o împreună cu prof. univ. 
dr. Grigore Mihail şi în structura căreia (în 
prezent 19 volume), sunt încadraţi mari 
înaintaşi ai geografiei din România, între care, 
S. Mehedinţi, G. Vâlsan, V. Mihăilescu ş.a. şi 
cărora le urmează personalităţi contemporane, 
unele dintre acestea dispărute relativ de curând 
dintre cei vi. Apreciem o asemenea realizare, ea 
reprezentând un prinos al recunoaşterii unor 
vieţi marcate de muncă asiduă depusă pe 
tărâmul gândirii, predării la cursuri, în 
laboratoare şi pe teren, de fapt al unei 
cuprinzătoare cercetări ştiinţifice pe drumul de 
îndelungată tradiţie parcurs de GEOGRAFIA 
din ţara noastră. 

Profesorul Mihai Ielenicz dovedeşte prin 
activităţile sale profesionale cotidiene că se află 
în plin avânt de creaţie ştiinţifică şi muncă 
didactică, dimensiunea zilelor sale de lucru este 
aceea „obişnuită” şi cunoscută dintodeauna, 
respectiv de la primele ore ale dimineţii până 
târziu, seara, sâmbăta şi adeseori duminica 
făcând parte din programul pe care şi l-a impus 
prin autoconvingere şi tenacitate. Nu a dorit cu 
tot dinadinsul să se contureze astfel în faţa 
colegilor şi studenţilor, deoarece aceştia şi-au 
definit colaboratorul şi, respectiv, profesorul ca 
reprezentând un model de calitate valorică în 
multe sensuri. 

Dorinţa de împlinire şi realizare profesională, 
personală, a fost de mult depăşită de profesorul 
Mihai Ielenicz, în sensul angajării sale cu 
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sinceră dăruire în direcţia formării în 
specialitate a tinerelor generaţii de absolvenţi, 
masteranzi, doctoranzi, profesori care îşi susţin 
gradul I didactic pentru învăţământul 
preuniversitar. De exemplu, o asemenea 
preocupare o leagă foarte strâns de cercetarea 
pe teren, pe care şi-o organizează pentru 
activitatea personală şi, mai ales, pentru tinerii 
geografi care se află pe diferite trepte de 
pregătire şi perfecţionare profesională. 

Contribuţii valoroase aparţin prof. Mihai 
Ielenicz, pentru intervale de mai mulţi ani, în 
calitatea sa de preşedinte al Consiliului 
Profesoral, reprezentant de marcă al intereselor 
facultăţii în Senatul Universităţii din Bucureşti 
şi în Biroul acestui Senat. De asemenea, 
contribuţiile sale se regăsesc în multe alte 
comisii profesionale, ca de exemplu pentru 
acreditări de titluri ştiinţifice de doctor în 
geografie, promovări de funcţii didactice 
universitare ş.a.  

Pentru meritele sale profesioanle de excepţie, 
prof. Mihai Ielenicz a fost ales preşedinte al 

SOCIETĂŢII DE GEOGRAFIE DI, 
ROMÂ,IA, membru în Comitetul ,aţional de 
Geografie, în Asociaţia Geomorfologilor din 
România etc. 

Nu încerc o totală certitudine că imaginea 
personalităţii prof. univ. dr. Mihai Ielenicz pe 
care am redat-o în aceste pagini, este cea mai 
potrivită şi binevenită. Personal, cel puţin în 
prezentul care trece uneori prea repede, aşa mi-
am conceput-o cu gândirea împlinită cu multe 
amintiri frumoase, toate acestea trecând prin 
filtrul sfătuitorului meu „inima” care, cel puţin 
până astăzi m-a îndemnat să fiu sincer. 

Stimate coleg, Mihai Ielenicz, vă urez o viaţă 
plină de sănătate şi realizări profesionale 
împreună cu împliniri personale, care mereu să 
vă aducă mulţumiri încărcate de o adevărată 
bucurie ştiind că toate acestea sunteţi oricând 
gata să le împărţiţi nu numai cu cei dragi, cei 
mai apropiaţi. 

„Mulţi ani, cu lumină de viaţă!” 

. 
                                

 Mihail Grigore 

 


