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In memoriam 
MICHAELA CRISTIANA CÂNDEA

(28.12.1948 - 6.12.2009)

cursurile Facultãþii de Biologie din Cluj cunoºtinþelor de biologie-botanicã acumulate atât în În decursul vieþii fiecãruia dintre noi ne întâlnim 
(Universitatea Babeº  Bolyai), pe care o absolvã în perioada de angajare la Muzeul Brãilei (1973 - 1990), cu numeroase persoane. Pe unele le iubim, pe altele 
anul 1972. Rezultatele deosebite obþinute pe cât ºi din cea de profesor de biologie (1990 - 2002).nu, pe unele le respectãm, pe altele le detestãm, pe 
parcursul studiilor universitare ºi pasiunea pentru În aceastã perioadã redacteazã numeroase articole unele le reþinem în mintea ºi inima noastrã, pe altele 
cunoaºterea plantelor o determinã sã se înscrie de specialitate, care sunt publicate în diferite reviste le uitãm repede. Întotdeauna vom face clasificãri în 
imediat în anul de specializare din cadrul aceleaºi de profil. Se preocupã, în continuare, de îmbogãþirea funcþie de dorinþele noastre.
facultãþi, la specialitatea Botanicã Sistematicã colecþiilor muzeale cu noi piese, prin colectarea Existã însã ºi o categorie aparte, deosebitã, mai 
(perioada 1972-1973). Cunoºtinþele ºi deprinderile acestora din teren sau prin achiziþie. Cu sprijinul presus de toate dorinþele ºi clasificãrile noastre: de 
cãpãtate în aceastã perioadã, concretizate ºi în conducerii Muzeului Brãilei, dna. Cândea Michaela OM. 
elaborarea lucrãrii de absolvire cu tema „Elemente ªi a fi OM e lucru mare, aºa cum ne spune ºi o Cristiana revizuieºte ºi propune din nou forurilor 
sudice balcanice în flora României”, au marcat veche vorbã din popor. locale de guvernare înfiinþarea unei Grãdini Botanice 
definitiv evoluþia ulterioarã a dnei Cândea Michaela Un OM nu prin apartenenþa biologicã, ci prin cea la Brãila.
Cristiana ca biolog  botanist.spiritualã se va evidenþia ºi detaºa din mijlocul celor Se preocupã de cercetarea vegetaþiei ºi florei 

În toamna anului 1973 este angajatã la Muzeul care îl înconjoarã. Cinstea, onestitatea, curajul, judeþului Brãila (vegetaþia zonelor de sãrãturã, 
Brãilei, Secþia de ªtiinþe ale Naturii ca biolog  modestia, credinþa ºi mai ales faptele cele bune sunt vegetaþia din Pãdurea Viiºoara, vegetaþia din zona 
muzeograf. Caracter tenace, cu dorinþa de a aºeza cele care definesc calitatea de OM. ªi un OM impune Popina Blasova) ºi de elaborare a unui studiu 
lucrurile pe un fãgaº normal, d-na Michaela Cristiana tuturor respect ºi admiraþie, iar prin tot ceea ce face ºi monografic privind spaþiile verzi din oraºul Brãila. 
Cândea (nãscutã Popescu) începe un drum lung, realizeazã devine un model de viaþã pentru ceilalþi. Primul volum, intitulat „Spaþii verzi brãilene. Arbori 
anevoios, dar presãrat ºi cu numeroase realizãri, de Am întâlnit un astfel de OM la Secþia de ªtiinþe ale ºi arbuºti”, a apãrut la Editura Istros a Muzeului 
organizare a Secþiei de ªtiinþe ale Naturii.Naturii. Brãilei, în anul 2009. Al doilea volum al acestui 

Sunt dezvoltate majoritatea colecþiilor, atât prin Un OM printre oameni, aºa cum a fost Doamna studiu era în lucru, într-un stadiu avansat de 
achiziþionarea de piese, cât ºi prin cercetarea de teren. 

Michaela Cristiana Cândea. elaborare, ºi urma sã aparã în perioada imediat Astfel, iau fiinþã colecþiile de botanicã (colecþia 
urmãtoare. Din nefericire, decesul prematur a d-nei Horeanu), de malacologie (colecþia Grossu), de 
Michaela Cristiana Cândea a întrerupt o activitate entomologie (colecþiile Peiu ºi Weber), fiecare în 
profesionalã ºi ºtiinþificã în plinã desfãºurare. parte numãrând câteva mii de piese, sau de 

Fire plinã de iniþiativã, dar fãrã a deranja pe ornitologie, mamalogie ºi geologie, cu un numãr mai 
nimeni, având curajul de a schimba lucrurile ºi de a redus de exemplare.
pune temelii pentru altele noi, inima unui muzeu de Expoziþia de bazã, cuprinzând aspecte din fauna ºi 
ºtiinþe ale naturii, a fost trãdatã de inima biologicã. A flora judeþului Brãila, îºi definitiveazã tematica, în 
rãmas în urmã un muzeu ºi o activitate care trebuie forma în care o gãsim ºi astãzi, ca urmare a muncii 
continuatã.depuse de un colectiv de muzeografi veniþi din 

Poate cândva scaunul, rãmas acum gol, va fi întreaga þarã ºi aflaþi sub conducerea d-nei Michaela 
ocupat, în timp, de altcineva, un absolvent al unei Cristiana Cândea. 
facultãþi de biologie. ªi sunt convins cã ºi-ar fi dorit Între anii 1988 - 1989 realizeazã un proiect de 
acest lucru.modernizare a secþiei ºi de înfiinþare a unei Grãdini 

Pentru noi, cei ce am cunoscut-o, Michaela Botanice la Brãila. Schimbãrile politice ºi Revoluþia 
Cristiana Cândea va rãmâne în memoria ºi inima din decembrie 1990 au stopat realizarea acestora.

S-a nãscut departe de câmpia Bãrãganului, la 
noastrã, dar ºi a timpului, ca o Doamnã a florilor, a În anul 1990, d-na Michaela Cristiana Cândea se 

celãlalt capãt al þãrii, în comuna Bãlþaþi de Sus (actual 
transferã în învãþãmânt, unde activeazã ca profesor ceea ce era viu ºi frumos. A studiat viaþa ºi o parte din 

Dumbrava), judeþul Mehedinþi. 
viaþa ei ºi-a dãruit-o acestui scopde biologie gradul I, pânã în anul 2002, când revine la 

Plaiurile natale, înmiresmate de parfumul ºi 
D-na Michaela Cristiana Cândea va rãmâne Muzeul Brãilei, tot la Secþia de ªtiinþe ale Naturii.

culorile florilor, i-au cãlãuzit cu siguranþã paºii spre 
Nouã perioadã de lucru în cadrul Secþiei de ªtiinþe pentru noi ceea ce a fost timp de o viaþã întreagã: un dragostea pentru naturã ºi frumos. 

ale Naturii reprezintã una de valorificare la maxim a OM printre oameni.Astfel, dupã terminarea studiilor liceale, urmeazã 
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