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LA SFÂŞIT DE MANDAT 
 
 

În 2000, când am preluat preşedenţia 
Societăţii paleontologilor din România, am 
pornit cu dorinţa de a impulsiona, prin 
intermediul Societăţii, viaţa paleontologică 
din România şi de  revigora activitatea 
Societăţii printr-un prorgam vizibil şi 
eficient. Nu manifestam un entuziasm 
exagerat, conştiernt fiind de dificultăţile pe 
care paleontologia le întâmpină în 
întreaga lume, cu atât mai mult într-o ţară 
în care susţinerea efectivă (inclusiv 
suportul financiar) venite dinspre orice 
direcţie, în principal dinspre domeniul 
economic, era quasi-nulă. 
 Dorinţa de a menţine în “tensiune” 
activitatea paleontologică românească s-a 
dovedit în cele din urmă irealizabilă în 
spiritul în care ea a fost concepută iniţial. 
Două sunt, cred eu, motivele esenţiale ale 
acestui fapt: 

(1) Lipsa unui cadru unitar, al unor 
proiecte majore, care să implice 
echipe de paleontologi din 
întreaga ţară. Astfel de programe 
se pot desfăşura efectiv doar 
printr-o acoperire financiară, ori 
actualele modalităţi de finanţare a 
cercetării ştiinţifice în România 
sunt departe de a favoriza 
programe majore, fie şi în geologie 
la modul general, darămite în 
paleontologie în speţă. În 
consecinţă, paleontologii îşi 
desfăşoară acrivitatea prin 
proiecte individuale, colaborările 
se limitează la “echipe de institut”, 
colaborările la nivel naţional în 
proiecte majore rămânând de 
domeniul dezideratului.. Probabil 
că această situaţie se datorează şi 
lipsei unui organism naţional cu 
putere de decizie şi cu susţinere 
financiară care să poată trasa 
direcţii majore. Societatea 
paleontologilor nu a avut, şi 
probabil nu va avea prea curând, 
forţa de a deveni un astfel de 
organism. 

AT THE END OF A MANDATE 
 
 

In 2000, when I was elected president of 
the Romanian Society of Paleontologists I 
set as main goals the reinforcement, 
through the Society, of the paleontological 
activity in Romania and the revival of the 
Society’s activities according to a 
transparent and efficient program. I was 
not extremely enthusiastic, being aware of 
the difficulties paleontology faces all 
around the world, and in particular in a 
country lacking almost any effective 
support (including financial) from the 
partners involved, including industry. 

Finally, my intention to keep “highly 
active” the paleontological activity in 
Romania did not turn into practice as 
originally planned. In my opinion, there 
were two main reasons leading to this 
situation: 
(1) The lack of a homogeneous framework 

for major projects involving teams of 
paleontologists all around the 
country. Such programs may run 
effectively only based on financial 
support, while Romania is currently 
lacking major funding strategies for 
scientific research in general, 
including geology, not to mention the 
specialized topics, such as 
paleontology. As a result, the 
paleontologists carry out research in 
the frame of individual projects, the 
collaboration being restricted to 
“institute-based teams” while 
national collaboration under major 
topics remains only an aspiration. It 
is possible that this situation is also 
the result of the absence of a 
national decisional body concerning 
research and its funding, thus the 
lack of well-defined major strategies. 
The society of paleontologists never 
had, and probably will never have 
the force to turn into such an 
organism.   
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(2) În al doilea rând, lipsa unor 
rezultate spectaculare în raport cu 
aşteptările iniţiale, ni se datorează 
şi nouă, fiecăruia, ca membri ai 
societăţii. Aceasta se traduce atât 
prin lipsă de iniţiativă, prin lipsă de 
implicare, cât şi, din partea celor 
mai mulţi, prin lipsă de reacţie la 
cele câteva iniţiative pe care 
Societatea le-a propus. 
 
Şi totuşi, în lumea în care trăim, cu 

limitările la care suntem obligaţi, dincolo 
de frustrări şi, uneori, de lehamite, 
Societatea există şi funcţionează. Există 
cel puţin două coordonate pe care 
Societatea paleontologilor din România a 
funcţionat lăudabil. Una este legată de 
editarea şi difuzarea buletinului informativ. 
În intervalul 2000-2005 au fost editate şi 
difuzate 5 numere ale buletinului. Scopul 
esenţial al acestuia a fost de a menţine o 
legătură informativă (cine suntem, ce 
facem, ce realizări am avut în ultimul timp) 
între membrii Societăţii, în special în 
perioadele dintre simpozioane. Cea de a 
doua coordonată, şi cea mai importantă, o 
reprezintă tocmai Simpozioanele de 
paleontologie. Începute în 1997, acestea 
s-au desfăşurat cu regularitate din 2 în 2 
ani, ajungându-se în 2005 la cel de al 5-
lea. În lipsa proiectelor majore de 
cercetare, simpozioanele Societăţii 
reprezintă elementul esenţial de 
coagulare al suflării paleontologice 
româneşti. Toate simpozioanele s-au 
soldat cu volume remarcabile, editate prin 
efortul organizatorilor, acestea rămânând 
ca o arhivă valoroasă a ceea ce a 
însemnat cercetarea paleontologică 
românească în această perioadă. 

Din iniţiativele proiectate la  
începutul mandatului câteva s-au realizat 
totuşi. Dintre acestea aşi aminti în primul 
rând instituirea şi decernarea premiilor 
Societăţii (cel puţin parţial, în raport cu 
oferta de premiere, şi cu statut onorific). În 
al doilea rând aşi aminti recenta afiliere a 
societăţii la Societatea Paleontologică 
Internatională, o modalitate în plus de a 
ne face cunoscuţi în lume. 

(2) Secondly, the lack of spectacular 
results as compared to the original 
expectations is probably also 
connected to the activity of each of 
us, the members of the society. The 
causes relate to the lack of initiative, 
lack of implication and, in the case of 
most of us, lack of reaction to the 
initiatives launched by the society.  

 
However, in our present world, 
characterized by limits and frustrations, 
sometimes by the feeling of “being fed 
up”, the Society exists and is functional. 
There are at least two coordinates 
followed by the Romanian Society of 
Paleontologists that worked pretty well. 
The first concerns the editing and 
distribution of the Newsletter. Between 
2000-2005, 5 issues of the Newsletter 
were edited and distributed. Its main goal 
was to keep a link and distribute 
information (on who we are, what we do, 
which were our recent achievements) 
between the members of the Society, 
especially in the intervals between the 
meetings. The second coordinate – and 
the most important – was represented by 
the Paleontological Symposia proper. The 
first one took place in 1997, then they 
were organized each two years and in 
2005, we had the 5th edition. Under the 
circumstances of the lack of major 
research projects, the symposia organized 
by the society represent the major 
coagulating factor of the Romanian 
paleontologists. All the editions were 
finalized by the publication, due to the 
struggle of the organizers, of remarkable 
proceedings volumes that will constitute a 
valuable record of the Romanian 
paleontological research during this 
interval. 

Still, some of the projects initiated 
at the beginning of my mandate were 
finalized. Among them I would like to 
mention the establishment and the award 
of the Society’s prizes (at least partly fin 
status). Secondly, it is worthy to mention 
the recent affiliation of the society to the 
International Paleontological Society,  
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În calitate de fost preşedinte al 
societăţii îmi asum eşecurile şi în acelaşi 
timp îi felicit pe toţi membrii Societăţii 
pentru faptul că am putut avea şi realizări, 
şi în primul rând pe cei care au organizat 
Simpozioanele bianuale şi au editat cele 4 
(în curând 5) volume ale Actei 
Palaeontologica Romaniae. 

În sfârşit, doresc noii conduceri, 
aleasă în cadrul Adunării generale de la 
Bucureşti, să facă un pas în plus în 
realizarea mai vechilor (sau mai noilor) 
deziderate, dar mai mult decât orice, îi 
doresc să menţină, dacă nu se poate mai 
mult, măcar ritmul în care Societatea a 
păşit în ultimii ani, având în vedere că 
“factorii de risc” (interes instituţinal, suport 
financiar etc.) par să ameninţe cel puţin în 
aceeaşi măsură, dacă nu mai mult, 
domeniul nostru de activitate. 

Dacă ar fi să închei într-un ton 
pozitiv v-aşi spune: aruncaţi un ochi peste 
ceea ce se prezintă în paginile următoare: 
paleontologia în secolul 21 
 
 
 
Ioan I. Bucur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a procedure meant to make our society 
better known worldwide. As an ex-
president of the society, I take on my 
shoulders the failures and in the same 
time I congratulate all the members of the 
Society for the achievements, on the first 
place the organizers of the biennial 
symposia and the editors of the 4 (the 5th 
being in print) issues of the Acta 
Palaeontologica Romaniae. 

Finally, I would like to wish to the 
new leaders, elected by the General 
meeting in Bucharest, to go further with 
the accomplishment of the old (or newer) 
objectives of the Society; but more than 
that, I wish them to hold, if not to improve, 
the tempo of the society’s activity by 
taking into account the constant, or even 
higher intensity of the “risk factors” 
(institutional interest, financial support 
etc.) in our field.  
To conclude in an optimistic manner, I 
recommend you to take a glance to the 
following pages: paleontology in the 21st 
century. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3



PALEONTOLOGIA ÎN SECOLUL 21 
 
Nu, nu este vorba despre un eseu 
personal; sub această denumire s-a 
desfăşurat un workshop internaţional: 
Paleontology in the 21st Century: 
International Senkenberg Conference 
(Frankfurt, 1997). Manifestarea s-a soldat 
cu un volum în care au fost sintetizate 
principalele teme abordate. Ele acoperă 
practic întregul spectru al paleontologiei. 
Iată-le: (N.B. vezi varianta englezesca pe 
ultima pagina) 

 
- Paleontologia în mediul academic: 

tendinţe recente şi oportunităţi 
viitoare; 

- Colecţionarii comerciali în secolul 
21; 

- Consultanţa în secolul 21; 
- Finanţarea guvernamentală pentru 

paleontologie-provocări şi 
oportunităţi viitoare; 

- Paleontologia în cadrul satului în 
secolul 21 

- Paleontologii independenţi în 
secolul 21; 

- Paleontologia industrială în secolul 
21; 

- Paleontologia în muzee şi institute 
în secolul 21; 

- Societăţile paleontologice în 
secolul 21; 

- Astropaleobiologia în secolul 21; 
- Biostratigrafia şi Geocronologia în 

secolul 21; 
- Morfologia funcţională în secolul 

21; 
- Geobiologia: articularea unui 

concept; 
- Macroevoluţia în secolul 21; 
- Paleoclimatologia în secolul 21; 
- Paleobiologia în secolul 21; 
- Paleoceanografia în secolul 21; 
- Sistematica-sine qua non-ul 

paleontologie; 
- Computerele, cuantificarea şi 

bazele de date în secolul 21; 
-  Colecţiile în paleontologie; 
- Paleontologia şi Media în secolul 

21; 

PALEONTOLOGY IN THE 21ST 
CENTURY  

No, do not expect a personal essay; this 
was the topic of an international 
workshop: Paleontology in the 21st 
Century: International Senkenberg 
Conference (Frankfurt, 1997). A volume 
was issued, synthesising the main topics 
under discussion.  They basically cover all 
the aspects of paleontology, as follows:  

 
- Paleontology in Academia: recent 

trends and future opportunities; 
- Commercial collectors in the 21st 

Century; 
- Consultancies in the 21st Century; 
- Governmental funding for 

Paleontology-future challenges 
and opportunities; 

- Paleontology in Government in the 
21st Century; 

- Independent paleontologists in the 
21st Century; 

- Industrial paleontology in the 21st 
Century; 

- Paleontology in Museums and 
Institutes in the 21st Century 

- Paleontological societies in the 
21st Century; 

- Astropaleobiology in the 21st 
Century; 

- Biostratigraphy and geochronology 
in the 21st Century; 

- Functional morphology in the 21st 
Century; 

- Geobiology: articulating a concept; 
- Macroevolution in the 21st Century; 
- Paleoclimatology in the 21st 

Century; 
- Paleobiology in the 21st Century; 
- Paleoceanography in the 21st 

Century; 
- Systematics - the sine qua non of 

paleontology; 
- Computers, quantification, and 

databases in the 21st century; 
- Collections in paleontology; 
- Paleontology and the media in the 

21st Century; 
- Paleontology and public outreach 

in the 21st Century; 
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- Paleontologia şi publicul în secolul 
21; 

- Publicaţii în paleontologie în 
secolul 21; 

- Reglementări guvernamentale ale 
paleontologiei în secolul 21; 

- Educaţia universitară în 
paleontologie în secolul 21. 

 
Ce impresie ne poate lăsa simpla 

prezentare a acestor titluri? Sentimentul 
ar putea fi, şi chiar este, cel puţin pentru 
unii dintre noi, unul reconfortant. 
Vastitatea aspectelor pe care le acoperă 
paleontologia este impresionantă. Tot atât 
de impresionantă este şi complexitatea 
problemelor cu care se confruntă fiecare 
din aceste aspecte în acest început de 
secol 21. Sunt multe idei remarcabile care 
pot fi desprinse din volumul amintit. 
Pentru cei interesaţi, iată indicaţia 
bibliografică: 
Paleontology in the 21st Century 
Workshop / International Senkenberg 
Conference, eds. H. R. Lane, J. Lipps, F. 
Steininger & W. Ziegler. Kleine 
Senkenberg-Reihe 25. Verlag Waldemar 
Kramer, Frankfurt am Main, 1997. ISBN 3-
7829-1149-10 
 
 Din multitudinea aspectelor 
prezentate în volum o să mă refer doar la 
două: Educaţia universirtară şi 
paleontologia, pe de o parte şi Societăţile 
paleontologice în secolul 21, pe de altă 
parte. 
 În privinţa educaţiei universitare, 
se prezintă mai întâi stadiul actual al 
palentologiei în educaţia universitară, 
adică unde ne aflăm în momentul de faţă? 
Se trece în revistă, în esenţă, conţinutul 
cursurilor care se predau la nivel 
“undergraduate”, “graduate” şi 
“postgraduate”. Sunt prezentate apoi 
câteva direcţii necesare pentru dezvoltări 
viitoare: înspre ce ne îndreptăm? Sunt 
prezentate de asemenea principalele 
greutăţi şi probleme: ce trebuie să 
depăşim! În sfârşit, capitolul se încheie cu 
prezentarea a două scenarii de viitor, cel 
mai bun şi cel mai rău, care sună astfel: 

- Publications in paleontology in the 
21st Century; 

- Governmental regulations in 
Paleontology in the 21st Century; 

- University education in 
paleontology in the 21st Century. 

 
Which is the impression left behind 

by simply listing these topics? For some of 
us the feeling may be, legitimately, 
refreshing. The wide range of aspects 
covered by paleontology is impressive; 
but in the same time, each of these topics 
is confronted with complex problems at 
the beginning of the 21st century. Many 
remarkable ideas arise from the pages of 
the above-mentioned volume. For those 
interested, the reference is given:  
Paleontology in the 21st Century 
Workshop / International Senkenberg 
Conference, eds. H. R. Lane, J. Lipps, F. 
Steininger & W. Ziegler. Kleine 
Senkenberg-Reihe 25. Verlag Waldemar 
Kramer, Frankfurt am Main, 1997. ISBN 3-
7829-1149-10 
 
 I have selected two subjects, from 
the full list, for a more detailed approach: 
Academic teaching and paleontology, and 
the paleontological societies in the 21st 
century. 
 Concerning the academic 
teaching, the presentation starts with a 
brief overview of the current situation: 
where are we currently? The courses 
included in the “undergraduate”, 
“graduate” and “postgraduate” curricula 
are presented, then the future trends 
needed for further development: where 
are we going to?  The main bottlenecks 
and difficulties are also presented: what 
do we have to overcome?  Finally, the 
chapter ends with the presentation of two 
possible scenarios for the future, the best 
and the worst one, as follows:  

“According to the best scenario, 
paleontology is widely-recognized, at the 
same level as geophysics, geochemistry, 
molecular biology, genetics and other 
academic fields of science. The 
paleontological research becomes better  
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“În scenariul cel mai bun, 
paleontologia este larg recunoscută, pe 
picior de egalitate cu geofizica, geochimia, 
biologia moleculară, genetica, şi alte 
domenii ale ştiinţei într-un cadru 
universitar. Cercetarea paleontologică 
continuă să crească în calitate şi cantitate, 
şi continuă să genereze entuziasm şi 
interes în cadrul unui larg segment al 
societăţii. Numărul de posturi în 
paleontologie creşte, odată cu numărul de 
cursuri care se oferă la nivel 
“undergraduate” şi “graduate”, inscrierile 
la cursuri şi numărul de studenţi 
absolvenţi care termină şi găsesc de lucru 
în domeniu.. Studenţii la nivel 
“undergraduate” îşi dezvoltă un mod de 
gândire prin analiza informaţiei, mai 
degrabă decât simpla învăţare a faptelor 
şi figurilor. Ei dezvoltă o apreciere 
profundă pentru unicitatea datelor 
paleontologice şi timpul geologic, asupra 
a ceea ce reprezintă fosilele, cum putem 
învăţa din acestea despre trecut şi lumea 
de azi, şi cum le putem utiliza pentru a 
face predicţii despre viitor. Îi invăţăm să 
evalueze efectiv multiplele ipoteze 
competitive, să se descurce cu probleme 
şi date care nu sunt întodeuna precise, 
bine delimitate şi având soluţii simple, 
unice. Îi ajutăm să gasească uneltele 
necesare pentru a afla soluţiile la 
problemele complexe, astfel încât să 
poată vedea interrelaţiile dintre 
paleontologie şi biologie, geologie, 
antropologie, chimie şi fizică. Studenţii la 
nivel “graduate”  gasesc căi şi mai 
sofisticate de a gândi şi analiza datele, şi 
învaţă cum să facă cercetare, să 
gândească, să comunice în mod creativ, 
ştiinţific şi eficient, mărind asfel 
flexibilitatea lor în găsirea oportunităţilor 
de angajare şi abilitatea lor de a concura 
eficient pentru cele câteva oportunităţi 
care există. 

În scenariul cel mai rău, 
cunoştinţele paleontologice şi expertiza 
paleontologică sunt văzute în mare de 
către studenţi şi ne-studenţi ca irelevante 
şi neinteresante. Aceasta va opri influxul 
de studenţi în programele de  

and better as far as quality and quantity 
are concerned, and it continues to 
generate enthusiasm and interest in large 
segments of the society. The number of 
positions in paleontology increases, in 
relationship with the number of courses 
for undergraduate and graduate studies, 
the number of registered students for 
these courses and the number of 
graduating students who find jobs in their 
specialized field. The undergraduate 
students reach a certain level of thinking 
based on information analysis, more than 
on memorising facts and figures. They 
develop a deep understanding for the 
specificity of paleontological data and 
geological scale, for the significance of 
fossils and their meaning concerning the 
past and the present Earth, for the way in 
which one can use fossils for predicting 
the future. We teach them to effectively 
evaluate the multiple competitive 
hypotheses, to manage data that are not 
always precise, well delimited and leading 
to simple, univocal solutions. We help 
them find the appropriate tools for solving 
complex problems, so that they can 
interpret the interconnections between 
paleontology and biology, geology, 
anthropology, chemistry, and physics. The 
graduate students find even more 
sophisticated solutions to evaluate and 
analyse data, they learn how to study, 
interpret and transmit in a creative, 
scientific and efficient way their results, 
thus increasing their flexibility for finding 
better jobs and their ability to compete 
efficiently for the existing opportunities.  

In the worst case, most of the 
students and non-students perceive the 
paleontological knowledge and expertise 
as irrelevant and uninteresting. This 
evolution ceases the student influx in 
paleontological programmes, which 
decline and die. The way in which 
paleontology is taught at undergraduate 
level obstructs the interest in learning and 
finding new discoveries. Too much 
“pedestrian” research in paleontology 
speeds up the death of paleontology in 
the geological curricula. The professors in  
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paleontologie, care suferă şi mor. Modul 
în care paleontologia este invăţată la nivel 
“undergraduate” striveşte  dorinţa de a 
învăţa şi de a face noi descoperiri. Nimeni 
nu învaţă şi nu dezvoltă abilităţi de a face 
descoperiri creative şi semnificative în 
domeniu. Prea multă cercetare “pedestră” 
în paleontologie grăbeşte decesul 
paleontologiei din curricula 
departamentelor de geologie. Profesorii 
de paleontologie nu sunt înlocuiţi de alţi 
paleontologi la pensionare sau dacă 
pleacă. Nici un student nu găseşte de 
lucru în paleontologie, indiferent de gradul 
obţinut. Lipsa oportunităţilor viabile  de a fi 
angajat dă ultima lovitură paleontologiei în 
cadrul educaţiei universitare.” 

În sfârşit, capitolul se încheie  cu 
evidenţierea unor probleme care ar trebui 
urmărite de comunitatea paleontologică 
internaţională pentru a planifica rolul pe 
care paleontologia trebuie să îl joace în 
educaţia universitară în secolul 21. 
Acestea sunt: 

1. Trebuie paleontologii, ca grup 
internaţional, să facă un lobby mai 
activ pentru creşterea finanţării 
pentru cercetare pe lângă 
administraţiile naţionale, regionale 
sau locale, şi pe lângă sectorul 
privat? Dacă da, care este calea 
cea mai eficientă de a face acest 
lucru? 

2. Trebuie paleontologii, ca grup 
internaţional, să facă un lobby mai 
activ pentru finanţarea crescută 
pentru educaţia universitară pe 
lângă administraţiile naţionale, 
regionale sau locale. Şi dacă da, 
cum? 

3. Trebuie paleontologii, ca grup 
internaţional să boicoteze activ 
editurile responsabile pentru 
creşterea vertiginoasă a preţurilor 
revistelor de paleontologie prin 
refuzul de a le trimite manuscrise? 

4. Care este calea cea mai eficientă 
pentru toţi paleontologiii 
(nevertebrattişti, vertebratişti, 
micropaleontologi, şi alţii) de a 
lucra împreună ca o unitate pentru 

a schimba aspectele cele mai 
puţin paleontology are not 
replaced unless they retire or 
leave. None of the students finds 
work in paleontology, no matter of 
his/her degree. The lack of viable 
opportunities for getting a job is 
the final act in the decease of 
paleontology as an academic 
topic.” 
The chapter ends with an 

emphasis on some aspects to be taken 
into account by the international 
paleontological community in the view of a 
better planning of the role paleontology 
has to play in the academic education in 
the 21st century. These aspects refer to: 

1. Is it necessary that 
paleontologists, constituted as an 
international body lobby more 
actively for the increase of the 
level of research funding by the 
national, regional or local 
administrations, as well as by the 
private sector? If yes, which s the 
most efficient way?  

2. Is it necessary that 
paleontologists, constituted as an 
international body lobby more 
actively for the increase of the 
level of funding for academic 
teaching by the national, regional 
or local administrations? If yes, 
how?  

3. Is it necessary that 
paleontologists, constituted as an 
international body actively boycott 
the publishers responsible for the 
tremendous increase of the price 
for paleontological journals by 
refusing to submit manuscripts?  

4 Which is the most efficient way in 
which all paleontologists 
(invertebrate, vertebrate, 
micropaleontologists etc.) could 
work together for changing the 
less desired aspects of the current 
status quo? 

5. Which is the most efficient way in 
which paleontologists could 
educate and convince their 
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deziabile ale acestui status quo? 
5 Care este calea cea mai eficientă 

pentru paleontologi de a educa şi 
a convinge colegii din alte domenii, 
ca şi publicul general, că ceea ce 
facem este valoros şi inetresant? 
Care este calea cea mai eficientă 
pentru paleontologii din întreaga 
lume de a menţine o comunicare 
legată de problemele comune cu 
care ne confruntăm şi posibilele 
soluţii la aceste probleme? 
 
Cea de a doua temă  a 

workshopului pe care vreau să o perezint 
este cea legată de Societăţile 
paleontologice în secolul 21. Pe câteva 
pagini sunt discutate următoarele aspecte:  

- Pentru ce să avem societăţi 
paleontologice; 

- Ce sunt societăţile 
paleontologice?; 

- Ce fac societăţile paleontologice? 
- Ce pot face societăţile 

paleontologice? 
- Cum pot ele face aseasta? 
- Vor ajuta societăţile paleontologia? 

 
Cea mai veche Societate 

Paleontologică este cea creată în 1847 la 
Londra. In prezent sunt peste 100 de 
societăţi în lumea întreagă dedicate unor 
aspecte ale paleontologiei. Totuşi, există 
o slabă comunicare între ele. Multe 
societăţi au acum un site pe www şi există 
legături ale acestor site-uri care pot fi 
urmărite pe PaleoNet 
(www.ucmp.berkeley.edu/Paleonet/Places) 

Atribuţiile societăţilor sunt în 
general acelea de a organiza 
simpozioane, aplicaţii de teren, de a 
plublica reviste, memorii şi butetine 
informative. Mulţi dintre membri sunt 
amatori, pasionaţi de fosile. Integrarea 
acestora este calea cea mai bună  de a 
evita pierderea de informaţie în colecţii 
private şi pentru a dezvolta o colaborare 
utilă întregii comunităţi. 

colleagues in other fields of 
science, as well as the public, 
about the value and interesting 
aspects of their work? Which is the 
most efficient way in which all the 
paleontologists worldwide could 
keep in touch and communicate on 
the common difficulties and 
possible solutions to their 
problems?  

 
The second topic of the workshop I 

would like to introduce concerns the 
Paleontological Societies in the 21st 
century. The following aspects are 
debated on a few pages:  

-  Why should paleontological 
societies exist? 

- What do paleontological societies 
represent? 

- What is the mission of the 
paleontological societies?  

- What could the paleontological 
societies do? 

- Which are the means the societies 
have for fulfilling their mission? 

- Will the societies help 
paleontology? 
 
The oldest Paleontological Society 

was funded in 1847, in London. Currently, 
there are over 100 societies all around the 
world focusing on specific aspects of 
paleontology. However, the 
communication among them is poor. 
Many of these societies have their own 
website and are linked to the PaleoNet 
(www.ucmp.berkeley.edu/Paleonet/Places). 

The main goals of the societies 
refer to organizing meetings, field trips, as 
well as publication of journals, bulletins 
and newsletters. Many of the members 
are amateurs, fossil collectors. Their 
integration is the best solution for 
preventing information leaking through 
private collections and for the 
development of a useful collaboration with 
he community.  

In which way can the 
paleontological societies act?  Below 
some of the ways are presented:  
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Cum pot acţiona societăţile 
paleontologice? Iată câteva posibilităţi: 
1. În primul rând ele trebuie să-şi 

continue activităţile tradiţionale, cum 
ar fi publicarea de reviste  şi 
monografii 

2. Societăţile pot juca un rol esenţial în 
popularizarea paleontologiei în rândul 
publicului (prin expoziţii, publicaţii, 
conferinţe) 

3. Societăţile paleontologice trebuie să 
joace un rol important în educaţie (e.g. 
“techer training”  - formarea 
profesorilor, în cadrul unor workshop-
uri la simpozioanele naţionale, fapt 
experimentat în SUA, în care au 
participat sute de profesori 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/forsec/fors
ec.html). 

4. Paleontologii trebuie să ia o poziţie 
agresivă în privinţa eliminării locurilor 
de muncă în domeniul paleontologiei 
din industrie, mediul academic şi 
muzee. Aceasta trebuie făcut cu 
discernământ: este greu de convins o 
companie petrilieră sa-şi păstreze 
paleontologii dacă managementul 
consideră că-şi rezolvă problemele în 
alt fel, în schimb, eliminarea 
paleontologiei din departamentele de 
geologie poate fi atacată deoarece 
cea mai mare parte a istoriei 
pământului a fost influenţată de viaţă 
şi aceasta poate fi descifrată doar prin 
studiul fosilelor. Departamentele de 
biologie predau despre sistemele vii 
fără să ia în considerare istoria 
acestor sisteme. Trebuie sa-i 
convingem pe biologi să ia în 
considerare paleontologia, pentru că 
numai astfel îşi pot testa modelele 
bazate doar pe actual. Un rol în acest 
sens îl pot avea societăţile 
paleontologice, spre exemplu prin 
simpozioane comune. 

5. Societăţile paleontologice pot de 
asemenea să joace un rol important în 
luarea deciziilor la nivel naţional şi 
regional care privesc domeniul 
paleontologic. De exemplu, 
reglementarea colectării fosilelor,  

1 First of all, they have to preserve the 
traditional activities such as editing 
journals and monographs;  

2 The societies may play an essential 
role in the public outreach of 
paleontology (by exhibitions, 
publications, conferences)  

3 The paleontological societies should 
involve significantly in educational 
activities (e.g. “teacher training”  - in 
the frame of specialised workshops at 
national conferences, as organised in 
the USA with hundreds of participants 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/forsec/for
sec.html). 

4 Paleontologists should stand against 
the cut down of the paleontologists 
positions in industry, academia and 
museums. This should be done with 
discernment: it is difficult to convince 
an oil company to keep its 
paleontologists if the management 
team finds other solutions, but in the 
same time cutting back the 
paleontologist positions in the 
academia is debatable, keeping into 
account that the whole history if the 
Earth was depending on the life 
component, which can be now 
deciphered by the study of fossils. The 
departments of biology teach about 
living systems without considering the 
history of these systems. We have to 
convince biologists to take 
paleontology into consideration, as a 
mean to assess their models only 
based on actual examples. Such a 
role can be played by the 
paleontological societies, for example 
in the frame of common scientific 
reunions.  

5 Paleontological societies may also 
play an important role in decision 
making at national and regional levels. 
For example, the regulations 
concerning fossils collecting, planning 
the agendas for national research 
schemes and their funding. In such 
cases the societies can be the best 
partners involved if not for anything 
else, at least for their large number of  
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direcţionarea agendelor de cercetare 
naţionale şi a finanţării acestora. 
Acestea sunt activităţi potrivite 
societăţilor, dacă nu pentru altceva, 
cel puţin pentru că au numeroşi 
membri. In politică, numărul contează. 
Aşa trebuie să fie şi în cadrul 
organizaţiilor. Societăţile trebuie doar 
să aibă voinţa de a face. 

 
Pentru a-şi îndeplini aceste 

scopuri societăţile paleontologice trebuie 
să se organizeze între ele şi trebuie să 
aibă resurse financiare.  

Exemple ale organizării sunt date 
de crearea unor societăţi supranaţionale 
sau internaţionale (e.g. European 
Paleontological Association, Association 
of North American Paleontological 
Socieies). Acestea trebuie să sprijine 
activitatea societăţilor în direcţii pe care 
ele nu le pot realiza singure (e.g. lobby pe 
lângă structurile politice la nivel naţional şi 
regional, coeditarea şi publicarea de 
reviste şi monografii) 
 Finanţarea societăţilor a devenit 
dificilă Taxele membrilor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi cheltuielile, în 
special dacă au publicaţii permanente. 
Finanţări alternative sunt întotdeauna 
necesare, însă rareori disponibile 
consistent (industrie, agenţii 
guvernamentale sau ale unor fundaţii) 
Singura cale eficientă de a garanta un 
succes pe termen lung al societăţii este 
printr-un fond de investiţie utilizat corect. 
Fondurile de investiţii pot fi  stabilite şi 
crescute prin contribuţia membrilor, a 
angajatorilor industriali, cărţi, filme şi alte 
activităţi aducătoare de fonduri facute de 
societate sau de membrii acesteia. 
Investite corect, cu risc moderat, aceste 
fonduri se acumulează şi pot sprijini multe 
activităţi. 

 Vor ajuta societăţile 
paleontologia? 
 În mare, activităţile prezentate mai 
sus trebuie îndeplinite de conducerile 
societăţilor. Membrii, în aproape toate 
societăţile, consideră că sunt beneficiari ai 
acestora şi nu consideră necesar să se  

members represented. In politics, 
numbers are important. This should 
happen also in the activity of the 
organisations. The societies should 
only be determined to play these roles.  

 
For achieving these goals, the 

paleontological societies should organise, 
communicate and get funding.  

Such examples are given by the 
supranational or international societies 
(e.g. European Paleontological 
Association, Association of North 
American Paleontological Societies). 
These bodies have to support the activity 
of the societies in the directions where 
they cannot support themselves (e.g. 
lobby to the national and regional political 
structures, co-editing and publishing 
journals and monographs). 
 It is more and more difficult to 
finance the societies. The member fees 
are not enough to cover the expenses, 
especially if the societies issue regular 
journals. Alternative funding is necessary, 
but rarely it takes place in a consistent 
way (industry, governmental agencies or 
foundations). The only efficient means to 
guarantee a long-term successful activity 
of a society are investment funds, 
correctly administrated. The investment 
funds may be established and enhanced 
by members’ contribution, of the industrial 
partners, publication of books and films 
making, as well as by other productive 
activities of the society or of its members. 
By a correct, low-risk investment policy, 
these funds accumulate and may be the 
support for many specific activities.  

Will the societies be able to 
support paleontology? 
 In basic lines, the activities 
presented above have to be fulfilled by the 
leading teams of the societies. The 
members, in almost all the cases, 
consider themselves as beneficiaries, and 
do not actually find it necessary to involve 
personally or for the society to develop its 
range of activities. Passive members 
cannot fulfill any of the above-mentioned 
activities. 
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implice în alte activităţi. Nici una din 
aceste activităţi nu poate fi îndeplinită de 
un membru pasiv. Membrii trebuie să ştie 
ce face societatea şi ce intenţionează să 
facă. Cel puţin unii membri trebuie să 
joace un rol activ în a urma acele activităţi 
pe care societatea le-a ales, însă 
majoritatea membrilor trebuie să-i sprijine 
pe cei care participă. 
 Este clar că societăţile 
paleontologice din întreaga lume pot face 
mai mult decât au făcut pentru a promova 
paleontologia, imaginea acesteia şi 
propria lor bunăstare. 
 
 
Ioan I. Bucur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The members have to be aware of the 
activities of the society ad of the future 
plans. At least some of the members have 
to play an active role in the activities 
selected by the society to follow, but the 
majority of the members have to support 
those who really get involved. 
 It is clear that the paleontological 
societies worldwide are able to provide 
more consistent support in promoting 
paleontology, its public image and, 
accordingly, their own well being. 
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DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR  
 
Manifestări ştiinţifice la Iaşi 
 
Simpozionul National al AAPG Student 
Chapters 
În perioada 15-17 aprilie 2005, Iaşul a fost 
centrul întâlnirilor anuale dintre studenţii 
geologi din principalele universităţi cu 
facultăţi de profil (Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Petroşani şi Iaşi). Cel de-al VI-lea 
Simpozion Naţional a fost organizat sub 
egida AAPG, SPR şi SGR şi sub 
patronajul Facultăţii de Geografie-
Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi. 
 Manifestările au circumscris 
sesiuni ştiinţifice, deplasare în Dealul 
Repedea-Iaşi (subiectul primei lucrări 
geologice în limba română – „Calcariul 
dela Răpidea” de Grigora Cobâlcescu, 
1862), expoziţii de grafică şi fotografii cu 
tematică geologică, cină festivă, alte 
activităţi. Au participat 59 de studenţi cu 
43 de lucrări cu subiecte din cele mai 
variate, dar una din secţiuni a cuprins, în 
principal, lucrări de Paleontologie-
Stratigrafie. Dintre studenţii participanţi cu 
teme paleontologice menţionăm: Mihai 
Dumbravă-anul I, Ovidiu Franţescu-anul 
II, Adina Lucica Costache - anul III 
(Universitatea Bucureşti); Tania 
Micoară, Corina Fuer - anul II, Alina 
Dobre, Raluca Bindiu - anul III 
(Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca); Alexandru Lorinţ - anul I, Alina 
Poclid, Nicolae Păunescu, Bogdan 
Nedesca - anul IV (Universitatea 
Petroşani); Mariana Iftimiciuc - anul V, 
Anca Simionescu, Iuliana Balaban, 
Gheorghiţă Carcaleţ -absolvenţi 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITY REPORTS 
 
Scientific meetings in Iaşi 
 
The National Symposium of the AAPG 
Student Chapters 
Between April 15-17, 2005, Iaşi was the 
centre of the annual meeting of the 
students in Geology from the main 
universities with specialized teaching lines 
(Bucureşti, Cluj-Napoca, Petroşani and 
Iaşi). The 6th National Symposium has 
been organized under the umbrella of 
AAPG, SPR and SGR, by the Faculty of 
Geography-Geology of the „Alexandru 
Ioan Cuza” University in Iaşi. 
 The meeting consisted in scientific 
sessions, a field trip to Repedea Hill - Iaşi 
(representing the topic of the first paper 
on Geology published in Romanian – 
„Calcariul dela Răpidea” de Grigore 
Cobălcescu, 1862), graphics and 
photography exhibitions on geological 
topics, conference dinner, and other 
activities. A number of 59 students took 
part and presented 43 contributions on 
various topics, among which those on 
paleontological-stratigraphical topics were 
grouped in a specialized session. Among 
the students who had paleontological 
presentations one can mention:  Mihai 
Dumbravă –1st year, Ovidiu Franţescu – 
2nd year, Adina Lucica Costache – 3rd year 
of study (Bucharest University); Tania 
Micoară, Corina Fuer – 2nd year, Alina 
Dobre, Raluca Bindiu – 3rd year of study 
(„Babeş-Bolyai” University in Cluj-
Napoca); Alexandru Lorinţ – 1st year, 
Alina Poclid, Nicolae Păunescu, Bogdan 
Nedesca – 4th year of study (University of 
Petroşani); Mariana Iftimiciuc – 5th year, 
Anca Simionescu, Iuliana Balaban, 
Gheorghiţă Carcaleţ – graduate students 
(„Alexandru Ioan Cuza” University in 
Iaşi). 
 
 
Paul Ţibuleac & Daniel Ţabără 
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Simpozionul Naţional „Grigore 
Cobâlcescu” Iaşi, 29-30 octombrie 
 Conform tradiţiei, la sfârşitul 
ultimei săptămâni din octombrie, Catedra 
de Geologie-Paleontologie din 
univeristatea ieşeană a organizat 
simpozionul anual de comunicări ştiinţifice 
în cadrul manifestărilor „Zilele 
universităţii”. Una din secţii – 
Paleontologie-Palinologie-Stratigrafie – a 
cuprins lucrări variate vizând 
paleontologia şi stratigrafia unor 
formaţiuni de vârste diferite - Silurian, 
Triasic, Liasic, Malm, Cretacic, Oligocen, 
Badenian, Sarmaţian etc. Au participat 
cercetători şi cadre didactice de la ANMR 
Bucureşti, ANMRC Câmpulung 
Moldovenesc, Geoecomar, IGR Bucureşti, 
INHGA Bucureşti, Geomold S.A. 
Câmpulung Moldovenesc, Petrom 
Moineşti, Muzeul de Ştiinţe Naturale 
Piatra-Neamţ, GEOCON Iaşi, Academia 
de Ştiinţe Chişinău, Universitatea de Stat 
din Tiraspol, Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca, Universitatea Suceava, 
Universităţile Bucureşti, „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca şi „Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi,. 
 
Apariţii editoriale 
 
Ionesi L., Ionesi B., Lungu A., Roşca V., 
Ionesi V. (2005) – Sarmaţianul mediu şi 
superior de pe Platforma Moldovenească. 
Editura Academiei Române, 558 p., 24 pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The National Symposium „Grigore 
Cobălcescu” Iaşi, October 29-30 
 According to the tradition, at the 
end of the last week of October, the Chair 
of Geology-Paleontology from the 
university in Iaşi has organized the annual 
scientific symposium within the frame of 
the “Zilele universităţii” event. One of the 
scientific sessions – Paleontology-
Palinology-Stratigraphy – included a wide 
range of presentations on the 
paleontology and stratigraphy of deposits 
of various ages - Silurian, Triassic, 
Liassic, Malm, Cretaceous, Oligocene, 
Badenian, Sarmatian etc. The following 
institutions were represented by 
researchers and teaching staff: ANMR 
Bucharest, ANMRC Câmpulung 
Moldovenesc, Geoecomar, IGR 
Bucharest, INHGA Bucharest, Geomold 
S.A. Câmpulung Moldovenesc, Petrom 
Moineşti, Natural Sciences Museum in 
Piatra-Neamţ, GEOCON Iaşi, Academy of 
Sciences in Chişinău, State University in 
Tiraspol, Technical University in Cluj-
Napoca, University of Suceava, Bucharest 
University,  „Babeş-Bolyai” University in 
Cluj-Napoca and „Alexandru Ioan Cuza” 
University in Iaşi. 
 
New books 
 
Ionesi L., Ionesi B., Lungu A., Roşca V., 
Ionesi V. (2005) – Sarmaţianul mediu şi 
superior de pe Platforma Moldovenească. 
Editura Academiei Române, 558 p., 24 pl. 
 
The book synthesises the current 
information on the Middle and Upper 
Sarmatian cropping out on an extended 
area on both right and left banks of Prut 
River. The collaboration of the specialists 
from the Chair of Geology – Paleontology 
from „Al. I. Cuza” University in Iaşi and 
those from the Republic of Moldavia led to 
the clarification of limits and validity of 
some substages, biostratigraphic dating, 
coherent nomenclature of 
lithostratigraphical units. 
 
Paul Ţibuleac & Daniel Ţabără 
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Lucrarea de faţă reprezintă o 
sinteză a datelor existente asupra 
Sarmaţianului mediu şi superior, de pe un 
areal foarte mare, de pe stânga şi dreapta 
Prutului. Ca urmare a colaborării 
specialiştilor de la Catedra de Geologie – 
Paleontologie a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi şi din Republica Moldova s-a 
urmărit rezolvarea unor probleme privind 
limitele si valabilitatea unor subetaje, 
datare biostratigrafică, corelări, denumirea 
unităţilor litostratigrafice.  
 
Paul Ţibuleac & Daniel Ţabără 
________________________________ 
 
 
Ţibuleac P. (2005) - Paleontologia 
nevertebratelor. Sistematcă-ghid practic. 
Volumul I. Editura Tehnopres, Iaşi. 
 

Este o lucrare cu caracter didactic, 
fundamentată pe colecţia de fosile a 
Laboratorului de Paleontologie-Stratigrafie 
şi adresată studenţilor şi masteranzilor. 
Volumul I este divizat în două părţi: prima 
cuprinde aspecte introductive, privind 
fosilele şi fosilizarea, importanţa fosilelor, 
iar a doua. partea principală, include 
prezentarea şi descrierea principalelor 
genuri de protiste, calpionellide, porifere, 
cnidarii şi moluşte cirtosome. 
 
 

 

Ţibuleac P. (2005) – Invertebrate 
Paleontology. Systematics-practical guide. 
(in Romanian) Volume I. Tehnopres, Iaşi. 
 

The book is teaching-oriented, the 
target being the graduate and Master 
students and is based on the fossil 
collection of the Paleontology-Stratigraphy 
Laboratory. Volume I consists of two 
parts: the first refers to introductory topics 
on fossils and the fossilization process, 
the importance of fossils; the second – the 
main one, concerns the presentation and 
description of the main genera of protista, 
calpionellids, sponges, cnidaria and 
cyrtosome mollusks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Revision on fossil fishes of the family 
Caproidae (Acanthomorpha)(D.-S. Baciu 
et al.,2005) is a synthetic scientific paper 
that reconsiders and re-evaluates the 
previous data, also including some new 
information on the family Caproidae from 
the Tertiary deposits of Europe. It was 
published in the issue 8 of the Miscellanea 
paleontologica. Studi e ricerche sui 
giacimenti terziari di Bolca XI – 2005, 
Verona (Italy). The authors – Dorin Sorin 
Baciu, Alexandre Bannikov and James 
Tayler propose two subfamilies – 
Caproinae and Antigoniinae – to which 
they assign the previous genera and  
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Revision on fossil fishes on the family 
Caproidae (Acanthomorpha) este o lucrare de 
sinteză şi reinterpretare ştiinţifică a 
informaţiilor existente şi a unora inedite despre 
familia Caproidae din depozitele terţiare ale 
Europei apărută în numărul 8 al revistei 
Miscellanea paleontologica. Studi e ricerche 
sui giacimenti terziari di Bolca XI – 2005, 
Verona (Italia). Autorii – Dorin Sorin Baciu, 
Alexandre Bannikov şi James Tayler propun 
două subfamilii – Caproinae şi Antigoniinae – 
în care includ genurile şi speciile cunoscute, 
inclusiv Eoantigonia –nov. gen şi Proantigonia 
cosmovicii, P. dagestanica – nov. sp. , 
repectiv taxonii descrişi acum pentru prima 
dată. În lucrare sunt prezentate, de 
asemenea, argumentele pentru sistematizarea 
propusă, descrierea şi figurarea taxonilor din 
această familie, alte date.  
 
Teze de doctorat susţinute în 2005 
 
 În ianuarie 2005 a fost susţinută teza de 
doctorat cu tema „Palinologia şi biostratigrafia 
Miocenului inferior şi a bituminelor asociate din 
Semifereastra Slănic-Oituz” de către dl. ing. 
Alexandru Stoicescu, sub conducerea Prof. dr. 
Leonard Olaru.  
 Regiunea studiată de către autor este 
situată în zona centrală a Carpaţilor Orientali, între 
văile Dofteanei şi Caşinului. Lucrarea a fost axată 
pe studiul palinologic, biostratigrafic şi de 
palinofacies a formaţiunilor de vârstă miocen 
inferioară din Semifereastra Slănic-Oituz, pornind 
de la premiza că formaţiunile geologice din această 
zonă sunt importante din punct de vedere 
economic, nu atât prin rocile din care sunt alcătuite, 
ci datorită substanţelor organice şi anorganice pe 
care le conţin: petrolul, apele minerale curative, 
sarea şi sărurile de potasiu.  
 
Paul Ţibuleac & Daniel Ţabără 
 
Aniversări  
În ziua de 26 mai 2005, Filiala din Iaşi a Academiei 
Române şi Secţia de Ştiinţe Geonomice a 
Academiei Române au iniţiat şi organizat 
sărbătorirea acad. Liviu Ionesi, cu prilejul împlinirii 
vârstei de 80 de ani şi a 55 de ani de activitate. 
Şedinţa solemnă s-a desfăşurat în aula Filialei din 
Iaşi a Academiei Române, fiind condusă de acad. 
Viorel Barbu, preşedintele Filialei şi acad. Mircea 
Săndulescu, preşedintele Secţiei de Ştiinţe 
Geonomice. După alocuţiunile celor doi preşedinţi 
au vorbit: acad. Radu Dimitrescu, prof. dr. Leonard 
Olaru, prof. dr. Ion Petreuş, prof. dr. Ioan Bucur, dr. 
Florin Florea, dr. Laurenţiu Bogatu, dr. Doru Juravle 
şi dr. Emilia Munteanu. 
 

species, including Eoantigonia –nov. gen and 
Proantigonia cosmovicii, P. dagestanica – nov. 
sp., as well as the newly described taxa. The 
paper also contains arguments supporting the 
proposed classification, descriptions and 
illustrations of the taxa belonging to this family, 
and other information.  
 
Doctoral theses defended in 2005 
In January 2005, the defence of the PhD 
thesis on „Palinologia şi biostratigrafia 
Miocenului inferior şi a bituminelor asociate 
din Semifereastra Slănic-Oituz” (Palinology 
and biostratigraphy of the Lower Miocene and 
the associated bitumen deposits from the 
Slănic-Oituz tectonic half-window) by eng. 
Alexandru Stoicescu, under the scientific co-
ordination of Prof. dr. Leonard Olaru took 
place.  
 The region under study is located in 
the central part of the Eastern Carpathians, 
between Dofteana and Caşinului valleys. The 
thesis was focused on the palinological, 
biostratigraphic and palinofacies study of the 
Lower Miocene formations from the Slănic-
Oituz half-window. The starting point was the 
economic interest in the area, not only 
represented by the rocks themselves, but 
mainly by the organic and inorganic resources 
they host: oil, mineral waters, salt and K-salts.  
 
Paul Ţibuleac & Daniel Ţabără 
 
Anniversaries  
On May 26, 2005, the Iaşi Branch of the 
Romanian Academy and the Geonomic 
Sciences Section of the Romanian Academy 
have initiated and organized the celebration of 
Acad. Liviu Ionesi, on his 80th birthday and the 
anniversary of 55 years of scientific activity. 
The festivity took place in the Aula of the Iaşi 
Branch of the Romanian Academy, under the 
chair of Acad. Viorel Barbu, the president of 
the branch, and Acad. Mircea Săndulescu, the 
president of the Geonomic Sciences Section. 
The speeches of the two presidents were 
followed by those of: Acad. Radu Dimitrescu, 
Prof. dr. Leonard Olaru, Prof. dr. Ion Petreuş, 
Prof. dr. Ioan Bucur, Dr. Florin Florea, Dr. 
Laurenţiu Bogatu, Dr. Doru Juravle, and Dr. 
Emilia Munteanu. 
 
 
 
 











TABEL NOMINAL 
CU MEMBRII SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
Nr. 
crt. Numele si prenumele Filiala / Loca-

litate / Institut 
Cotiz 
2002 

Cotiz 
2003 

Cotiz 
2004 

Cotiz 
2005 

1. Adam Dragoş Iaşi (UAIC) (s) - - - - 
2. Ailincăi Ana-Maria Iaşi (UAIC) (s)  30.000 - - 
3. Aipatoaiei Iuliana Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
4. Andrăşanu Alexandru Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 10 
5. Apăvăloaie Roxana  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
6. Ardelean Laura  Cluj (UBB)   100.000 - 
7. Asoltanei Anca  Iaşi (UAIC) (s)  25.000 30.000 - - 
8. Averescu Raluca Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000  
9. Avram Emil Bucureşti (IGR) 50.000 60.000 50.000 5 
10. Baciu Călin Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
11. Balint Ramona  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
12. Barbu Ovidiu Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
13. Barbu Victor Bucuresti (UB)  60.000  - 
14. Bălaj Vasile  Cluj (IP Oradea) 50.000 60.000 100.000 - 
15. Bălţăteanu Cristian  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
16. Bărbulescu Aurelia Bucureşti (UB) 40.000 50.000  5 
17. Bâlc Ramona Cluj (UBB)  (s)  30.000 100.000 10 
18. Blidaru Ioan  Cluj (IMB Oradea) 50.000 -  - 
19. Borbei Florin (N) Cluj (UBB)    10 
20. Botez-Butu Ionuţ  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
21. Brânzilă Mihai Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 100.000 10 
22. Brişan Nicoleta Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
23. Bruchental Călin  Cluj (UBB)   100.000 10 
24. Brustur Titus Buc. (IGR-INGMG) 50.000 60.000 100.000 10 
25. Bucur I. Ioan Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
26. Budacă Traian  Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
27. Budescu Traian  Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
28. Bugaciu Iulian Gabriel Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 - - 
29. Butnariu Mădălina  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 - - 
30. Caraiman Alina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
31. Căpraru Vasile  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
32. Cernat Anca Mirabela  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
33. Costan Mihaela (N) Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
34. Cozmuleanu Dorina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
35. Chira Carmen Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
36. Chirilă Gabriel  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000  - 
37. Ciobanu Laurenţiu  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000  - 
38. Ciobanu Rodica  Cluj (UCDC Sibiu) - -  - 
39. Cîrnaru Pamfil  Bucureşti (UB) 50.000 60.000  - 
40. Cociuba Ioan Cluj (IGR) 50.000 60.000 100.000 10 
41. Codrea Vlad Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 9,5 
42. Constantin Paul Bucureşti (IGR) 50.000 60.000 100.000 10 
43. Corneanu Gabriel  Cluj (Univ. Craiova)  60.000  - 
44. Corneanu Mihaela Cluj (Univ. Craiova)  60.000  - 
45. Crihan Monica Buc.(IGR)(Ploieşti-IPG) 50.000 60.000 100.000 10 
46. Csiki Zoltan Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 10 
47. Damian Răzvan Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 10 
48. Dănilă Adrian  Iaşi (UAIC) (s) - -  - 
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49. Dăscălescu Marilena  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
50. de Lapparent de Broin F. Cluj –(MNHN Paris)  60.000 - - 
51. Diaconu Florina  Cluj (Muz. T. Severin)  60.000 - 19 
52. Dica Paul Cluj (UBB)  (s) 25.000 30.000 - - 
53. Dragastan Ovidiu Bucureşti (UB) 50.000 60.000 50.000 - 
54. Dragomir Basarab-Petru Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 - 
55. Dumitrică Paulian Buc. (IGR)-Berna - 150.000 100.000 10 
56. Edelstein Oscar Cluj (Baia Mare) - 110.000 - - 
57. Enache Constantin  Cluj (Craiova) 50.000 60.000 - - 
58. Fărcaş Cristina  Cluj (UBB) (s) 25.000 30.000 100.000 - 
59. Fărcaş Sorina Cluj (ICB) 50.000 60.000 100.000 10 
60. Filipescu Sorin Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
61. Florea Fanica  Iasi (UAIC)  60.000 100.000 10 
62. Folie Annelise  Cluj (IRSN-Bruxelles)  60.000 - 10 
63. Frey Eberhart Cluj (Karlshuhe)  60.000 - - 
64. Galan Alexandru Cezar Iaşi (UAIC)  25.000 30.000 - - 
65. Garcia Geraldine  Cluj (Univ. Poitiers)  60.000 - - 
66. Gheerbrant Emmanuel  Cluj (MNHN–Paris)  60.000 - - 
67. Ghinea Georgeta Cristina Iaşi (UAIC) (s)   30.000  
68. Ghiuţa Ana-Maria  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 - - 
69. Givulescu Razvan  Cluj (UBB)  60.000 - - 
70. Gontineac Gabriela  Iasi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
71. Grădianu Ionuţ  Iaşi (UAIC) (s) - 30.000 30.000 - 
72. Grădinaru Eugen  Bucureşti (UB) - - 100.000 10 
73. Grigore Dan Bucureşti (IGR) - - 160.000 10 
74. Grigore Sebastian  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
75. Grigorescu Dan Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 - 
76. Guşu Dina-Romina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
77. Harasemciuc Constantin Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
78. Hâncu Diana Cristina  Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
79. Heisu Valentin  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
80. Holbe Ioana Bucureşti (UB)(s) 25.000 -  - 
81. Horaicu Corneliu Iaşi (UAIC) - 60.000 100.000 10 
82. Iamandei Eugenia Bucureşti (IGR) 50.000 60.000 100.000 10 
83. Iamandei Stănilă Bucureşti (IGR) 50.000 60.000 100.000 10 
84. Ianoliu Constantin  Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 5 
85. Iftimiciuc Marina  Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
86. Igriţan Alin  Cluj (UBB)   100.000 10 
87. Ilaşc Oana  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
88. Ion Jana IGR   60.000 5 
89. Ionesi Bica Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 50.000 5 
90. Ionesi Liviu Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 50.000 5 
91. Ionesi Viorel Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 100.000 5 
92. Jianu Coralia-Maria Cluj (Muz. Deva) - 110.000 - - 
93. Jipa Catalin  Cluj (UBB )(s)  30.000 - - 
94. Kaminski Mike Cluj (UC London) 50.000 60.000 - - 
95. Kovacs Szilamer Cluj (UBB)   160.000 - 
96. Lazăr Iuliana Bucureşti (UB) 50.000 60.000 - 10 
97. Lubenescu Viorica Bucureşti (IGR) - - - 5 
98. Macaleţ Rodica Bucureşti (IGR) 50.000 - 100.000 10 
99. Mărunţeanu Mariana Bucureşti (IGR) 50.000 -  - 
100. Meilescu Cornel  Dr.-Turnu Severin   100.000 - 
101. Melinte Mihaela Bucureşti (IGR) 50.000 - 100.000 10 
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102. Mera Ovidiu Cluj ( Salina Turda) 50.000 60.000 100.000 - 
103. Mihăilescu Irina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
104. Munteanu Manuela Iasi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
105. Munteanu Raluca  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
106. Murariu Alexandru  Cluj (UBB) (s)  30.000 - - 
107. Năstase Gabriela  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
108. Neagu Theodor Bucureşti (UB) 50.000 50.000 50.000 - 
109. Nicusan Dragoş  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 - - 
110. Niţă Ramona Elena  Iaşi (UAIC) (s)  30.000 - - 
111. Olaru Leonard Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 50.000  - 
112. Opria Adriana  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
113. Palade Daniel Iaşi (UAIC) - 60.000 100.000 - 
114. Pană Ioana Bucureşti (UB) 40.000 50.000 50.000 - 
115. Paraschiv Valentin  Bucureşti (UB) (s) 40.000 60.000 - - 
116. Pascal Ana  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
117. Pătruţoiu Ioan Cluj (ICITPML,Craiova) 50.000 60.000 - - 
118. Pestrea Simona Buc(UB) (Marseille) - - - - 
119. Petrescu Iustinian Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 - 
120. Popa Mihai Bucureşti (UB) - 60.000 100.000 - 
121. Popa Mirela Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
122. Popescu Ana Maria Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
123. Popescu Aurelian Cluj (Muz. Craiova) 50.000 60.000 100.000 - 
124. Popescu Daniela Iaşi (USCM Suceava) 50.000 60.000 100.000 10 
125. Popescu Gheorghe Bucureşti (IGR) - - - 5 
126. Popescu Liviu Iaşi (USCM Suceava) 50.000 60.000 - 10 
127. Posmoşanu Erika  Cluj (Muz. Oradea) 50.000 60.000 100.000 9 
128. Prică Ioana Cluj (UBB) 25.000 30.000 - - 
129. Rotaru Narcis  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
130. Rusu Anatol Bucureşti (IGR) 50.000 - 110.000 5 
131. Săsăran Emanoil Cluj (UBB) 50.000 60.000 100.000 10 
132. Săsăran Liana  Cluj (UBB)   30.000 100.000 10 
133. Silye Lorand  Cluj (UBB)   100.000 10 
134. Simionescu Anca  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 - - 
135. Smith Thierry  Cluj (Univ. Bruxelles)  60.000 - 10 
136. Spălnăcan Rareş  Cluj (UBB)  25.000 60.000 100.000 - 
137. Spătaru Anca  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
138. Stănculete Aurelia-Ionela Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
139. Stoica Marian  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
140. Stoica Marius Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 10 
141. Strugaru Gabriela Iaşi (UAIC) (s) - - - - 
142. Suciu Anca Andreea Cluj (UT)   100.000 10 
143. Suciu-Krausz Erika (N) Cluj (UBB) - - - 10 
144. Şerban Diana  Cluj (UBB)   30.000 100.000 10 
145. Ştaut Elena  Iaşi (UAIC) (s) 25.000 30.000 30.000 - 
146. Ştiucă Emil Bucureşti (IGR-IS) 50.000 - 160.000 10 
147. Tanţău Ioan Cluj (UBB)  50.000 60.000 100.000 10 
148. Tită Rodica Bucureşti    10 
149. Toma Mădălina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
150. Tudosă Iustina  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 3 
151. Turculeţ Ilie Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 50.000 5 
152. Ţabără Daniel  Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 100.000 10 
153. Ţibuleac Paul Iaşi (UAIC) 50.000 60.000 100.000 10 
154. Ţicleanu Nicolae Bucureşti (UB) 50.000 60.000 100.000 - 

 22



155. Ţâru Cristina Iaşi (UAIC) (s)  30.000 30.000 - 
156. Ungureanu Dan Bucureşti    10 
157. Ungureanu Ionel  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
158. Uţa Andreea Cluj (UBB) (s)  30.000 - - 
159. Vaida Marioara Bucureşti (IGR) 50.000 - - - 
160. Venczel Marton Cluj (Muz.Oradea)  60.000 - 10 
161. Vremir Matei Cluj (UBB) 50.000 - - - 
162. Vulc Anamaria  Cluj (UBB) (s)  30.000 100.000 10 
163. Wanek Franz Cluj (IGR) 50.000 - - - 
164. Zabrovski Michal Buc.(IGR) (Wraczlaw)  60.000 100.000 10 
165. Zota Ramona  Iaşi (UAIC) (s)   30.000 - 
 
UB = Universitatea Bucureşti 
UBB = Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
UAIC = Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
UCDC = Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Sibiu 
USCM = Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 
UT = Universitatea Tehnică Cluj 
IGR = Institutul de Geologie şi Geofizică Bucureşti (Institutul Geologic al României) 
INGMG = Institutul Natţional de Geologie Marină şi Geoecologie Bucureşti 

(GEOECOMAR) 
ICB = Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca 
ISER = Institutul de Speologie Emil Racoviţă Bucureşti 
IP = Institutul de Proiectări  
IMB = Inspectoratul Minier Bihor 
s = student 
N = membru nou, din 2005 
 
___________________________________ 
 

Situatia financiara la 31.12.2005  
  

Rest din 2004: 1539,10 RON  
Incasari:  
- 692, 50 RON – din cotizatii (2005 + câteva restante)  
- 175,80 RON – donatii din partea a 2 membri SPR (1% din impozitul pe 
venit)  
Total: 2407,40 RON  
Cheltuieli:  
- 1532,82 RON: depunere bilant 2004 (200 RON), consumabile (toner, hartie, 
carton: 1035 RON), taxa afiliere IPA (195 RON), taxe notar (103 RON).  
   
Rest: - 874,58 RON, din care:  
- 301, 32 RON în cont  
- 573,26 RON în casa  
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Situatia financiara la 15.03.2006 
  
Rest din 2005: 874,58 RON din care: 301,32 in cont si 573,26 in casa (conform 
bilant 2005). 
 
Lichidat cont CEC (13.03.2006): rest 294,46 RON. Diferenta pana la 301,32 RON 
reprezinta comisioane CEC pt. lichidare cont. 
 
Total in casa (2006) - 867,72 RON 
 
Cheltuieli (2006) - 717 RON: depunere bilant 2005 (200 RON), taxe legalizare si 
timbre judiciare (118 RON), consumabile editare ultimul buletin (399 RON). 
 
Sold (casa) la 15.03.2006: 150,72 RON 
 



 
 
 
 
 

 

 

Roţile mele 

 

Amoniţii sunt nişte roţi care au existat 

înainte de-a fi născocite de om 

mici sau mari cu spiţe sau fără 

purtau valurile unor mări-străbunice 

spre ţărmurile de astăzi s-au împotmolit  

undeva prin timp i-am regăsit  

acum îi ţin în mâini 

şi simt cum îşi caută Marea Tethys  

din trupul meu învolburându-mi sângele 

cu forţa unui nou început 

aşteptând optimist să mă treacă 

peste dealul Praşca şi plecarea ta 
 
 
    Paul Ţibuleac 
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