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1. Activitatea didactică și de cercetare a membrilor SPR din cadrul
Universității ‘’Ștefan cel Mare’’, Suceava
Activitatea noastră ca geologi în
cadrul Departamentului de Geografie este
modelată, cu precădere, pe două aspecte
principale: unul didactic și altul științific.
Din punct de vedere didactic,
pregătirea profesională a viitorilor geografi
presupune parcurgerea unor discipline
geologice pe lângă cele exclusiv geografice.
Caracterul aplicativ al unora dintre aceste
discipline necesită exemplificare, respectiv

eșantioane de minerale, roci și fosile, care
se regăsesc în Colecția de mineralogie,
petrologie și paleontologie, inițiată de noi în
urmă cu 20 de ani, și care an de an se
îmbogățește cu exponate donate de studenții
și masteranzii noștri, exponate aduse din
diverse spații geografice – Munții Atlas,
Munții Himalaia, Peninsula Arabică, Israel,
Spania, Portugalia, Italia, Franța, Brazilia
etc., alături de cele din România (Fig. 1, 2).

Fig. 1 Colecția de mineralogie.

Fig. 2 Colecția de petrologie sedimentară.

Pregătirea teoretică a studenților este
completată de un program riguros de

practică de specialitate, care se desfășoară
în două baze de practică proprii ale USV,
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litostratigrafice și geografice pe parcursul
cărora să beneficieze de o paletă largă de
informații.
Traseul aplicației din anul 2015 a fost
următorul: Suceava – Mestecăniş – Vatra
Dornei – Poiana Stampei – Valea Strejii –
Bistriţa Năsăud – Cluj-Napoca – Salina
Turda – Cheile Turzii – Alba Iulia – Sebeş
– Simeria – Haţeg – Călan – Hunedoara –
Deva – Brad – Roşia Montană – Roşia
Poieni – Câmpeni – Arieşeni – Gîrda –
Peştera Scărişoara – Peştera Urşilor –
Vaşcău – Platoul Vaşcău – Izbucul Călugări
– Beiuş – Aleşd – Huedin – Beliş Fântânele
– Huedin – Jibou –Valea Chioarului – Baia
Mare – Ocna Şugatag – Sighetu Marmaţiei
– Bîrsana – Moisei – Borşa – Ţibău –
Puciosu – Suceava (Fig. 3, 4).

localizate în zone diferite din punct de
vedere geologic: baza de la Șipoțel – situată
în localitatea Bogdănești din județul
Suceava, respectiv în zona flișului extern a
Carpaților Orientali; baza de la Vatra
Dornei – situată în centrul stațiunii,
respectiv în zona cristalino-mezozoică. Cele
două baze, care sunt de fapt două hoteluri
dotate extrem de modern, permit
desfășurarea
practicii
staționare
a
studenților și masteranzilor.
În ultimii 15 ani am fost implicați în
organizarea și desfășurarea practicilor
itinerante cu studenții geografi înscriși la
programele de învățământ la distanță,
specializările Geografie și Geografia
turismului. Itinerariile au fost astfel alese
încât studenții să parcurgă variate unități

Fig. 3 Poziția stratelor în Cheile Turzii.

Fig. 4 Cascada Cailor – Borșa.

Traseul aplicației din anul 2016 a fost
următorul: Suceava – Bistriţa Năsăud –
Lechinţa – Reghin – Târgu Mureş –
Sighişoara – Biertan – Mediaş – Sibiu –
Cisnădie – Făgăraş – Râşnov – Braşov –

Predeal – Buşteni – Platoul Bucegi –
Braşov – Cheia – Slănic Prahova – Ploieşti
– Câmpina – Sinaia – Braşov – Prejmer –
Pasul Oituz – Oneşti – Bacău – Suceava.
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Fig. 6 Salina Slănic Prahova.

Fig. 5 Babele din Bucegi.

Traseul aplicației din anul 2017 a fost
următorul: Suceava – Bacău – Mărășești Focșani – Berca Arbănași – Colți– Buzău –
Brăila – Măcin – Mănăstirea Cocoș –
Niculițel – Tulcea – Agighiol – Cetatea

Enisala – Cetatea Histria – Cheile Dobrogei
– Saturn – Adamclisi – Murfatlar –
Constanța – Mangalia – Saturn – Mangalia
– Capul Kaliakra – Balcic – Aladja – Varna
– Mangalia – Saturn – Suceava.

Fig. 7 „Pobiti Kamani” depozite nisipoase și
concrețiuni calcaroase eocene (Pădurea
Împietrită, Varna).

Fig. 8 Depozite calcaroase sarmațiene (Capul
Kaliakra).
desfășurat la Graz în perioada 19 - 23 Iulie
2015 unde am prezentat un poster (Popescu
Daniela, Popescu Liviu, Popa Livia,
Grădinaru Eugen, The Middle Anisian

:
În ultimii doi ani (2015 -2017) am
participat la următoarele simpozioane:
- Al 2-lea Congres Internaținal de
Stratigrafie „STRATI 2015” care s-a
3
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Book
1,
611-618
pp.,
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?arti
cle7018
Popescu Daniela Alexandra (2016),
Profesor Dr. Em. Ilie Turculeț – ”Klippe”
fericite cristalizate în crâmpeie de viață, în
volumul omagial ILIE TURCULEȚ sau
Geosimfonia Rarăului opus 80, coordonator
Paul Țibuleac, Ed. Tehnopress, Iași, p.5363.
Popescu D.A., Popescu L.G. (2017),
Triassic
(Olenekian
–
Norian)
Foraminifera from the carbonate deposits
of the Median Dacides Nappes of the
Eastern
Carpathians
(the
North
compartment of the Crystalline – Mesozoic
Area), The 11th Romanian Symposium on
Paleontology, Bucharest – September 25th30th, p. 91-92.
Niculică B. P., Budui V., Popescu D.,
Popescu L. (2017), The use of natural
resources within Komariv (Komarów)
communities on the Romanian territory
(Middle Bronze Age), Local consumption
and assimilation of foreign goods in the
european Bronze age Symposium, 4th-7th
october 2017, Târgu Jiu, Romania.
Participarea
la
3
workshop-uri
th
internaționale – 7 International Triassic
Field Workshop Pan-European Correlation
of the Triassic (Triassic of South Tirol,
Italia, september 4-9, 2010, Bolzano); 8th
International Triassic Field Workshop PanEuropean Correlation of the Triassic
(Triassic of Southeast France, Provence,
Var&Alpes Maritimes, september 4-8,
2011); 9th International Triassic Field
Workshop Pan-European Correlation of the
Triassic, The Middle-Late Triassic of
Lombardy (I) and Canton Ticino (CH),
september 1-5, 2012 – ne-a permis vizitarea
unor aflorimente celebre din parcuri
naturale UNESCO (Alpii Dolomitici, Alpii
Maritimi, Alpii Lombarzi) în compania

(Bithynian) foraminifera from North
Dobrogean Orogen, Romania;
- Al X-lea Simpozion de Paleontologie,
desfășurat la Cluj Napoca desfășurat în
perioada 16-17 octombrie 2015;
- Al XI-lea Simpozion de Paleontologie,
desfășurat la București desfășurat în
perioada 25-30 septembrie 2017.
Publicații în perioada 2015-2016
Popescu Daniela, Popescu Liviu, Popa
Livia, Grădinaru Eugen (2015), The
Middle Anisian (Bithynian) foraminifera
from North Dobrogean Orogen, Romania,
Ber. Inst. Erdwiss. K.- F.-Univ. Graz, ISSN
1608-8166, Band 21, STRATI 2015, Graz,
19 - 23 July 2015.
Popescu D.A., Popescu L.G., Niculică B.
(2015), Some remarks regarding the
petrologic study of several bronze age
artifacts discovered in Suceava Plateau
(Northeast of Romania), 15th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM 2015 Conference Proceedings,
ISBN 978-619-7105-31-5 / ISSN 13142704, June 18-24, 2015, Book 1 Vol. 1,
351-362 pp.
Popescu D.A., Popescu L.G. (2016),
Microfacies of the Anisian-Ladinian
carbonates in the Transylvanian facies from
the northern compartment of the crystalline
mesosoic area of the Eastern Carpathians,
SGEM 2016 Conference Proceedings,
ISBN 978-619-7105-55-1/ISSN 1314-2704,
June 28-July 6, 2016, Book 1, 377-388 pp.,
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?arti
cle6950
Popescu L.G., Popescu D.A. (2016), The
exploitation of some mineral resources on
Bistrita Valley and Moldova Valley upper
stream between 1775 and 1914 (Bucovina,
Romania), SGEM 2016 Conference
Proceedings, ISBN 978-619-7105-551/ISSN 1314-2704, June 28-July 6, 2016,
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unor personalități ale geologiei din diferite
țări europene, cu care am stabilit ulterior
colaborări la nivel instituțional.
Încheierea unor contracte de
colaborare ERASMUS cu două universități
italiene (Universita degli Studi di Ferrara și
Universita degli Studi di Bari) ne-au
mijlocit o serie de aplicații de teren în sudul
Italiei în ultimii 9 ani, alături de profesori,
studenți, masteranzi și doctoranzi.
În iunie 2016, împreună cu
profesorul Domenico Capolongo și

paleontologul Marco Petruzzelli am vizitat
o fostă carieră de calcar cretacic (Albian) cu
footprints ce aparțin diferitelor specii de
dinozauri – tetrapode, ankylosauria,
sauropode, carieră situată la aproximativ 10
km spre vest de localitatea Molfetta (Fig. 9,
10). Pe calcarele ce formează faleza Mării
Adriatice, în dreptul localității Trani, se
conservă de asemenea footprints de
dinozauri, a căror mulaje pot fi admirate în
Muzeul de Paelontologie al Universității
din Bari.

Fig. 9 Cariera de calcare albiene cu footprints
de la Molfetta.

Fig. 10 Urme de pași de dizauri pe
suprafața stratelor de calcare albiene de la
Molfetta.
respectiv Lago di Lesina – San Giovanni
Rotondo. Modelele de dinozauri sunt
însoțite de panouri explicative cu conținut
științific și dale de calcare cu impresiuni
(Fig.12). Parcul este interactiv, conceput
pentru un public divers. Acționarea
mecanică parțială a modelelor de dinozauri,
însoțită concomitent de efecte auditive, este
extrem de spectaculoasă mai ales pentru
copii, dar nu numai.

În vestul promontoriului Gargano, respectiv
în apropierea localității San Marco in Lamis
este organizat un parc al dinozaurilor cu
modele în mărime naturală a diferitelor
specii de dinozauri, care au trăit pe acest
teritoriu în intervalul stratigrafic Jurasic
superior – Cretacic inferior (Fig.11).
Reconstituirea s-a bazat pe fosilele găsite în
depozitele carbonatice de platformă internă
care aflorează în partea internă a
promontoriului, pe direcția NV-SE,
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Fig. 12 Dală de calcar cu footprints expuse în parcul
dinozaurilor din Gargano.

Fig. 11 Parcul dinozaurilor din San Marco in
Lamis, Gargano.
În luna iunie 2017, am participat la aplicația
practică desfășurată în Alpii Dolomitici de
către profesorul Piero Gianolla de la
Universitatea din Ferrara. Pe parcursul unei
săptămâni toride, am însoțit studenții
geologi provenți de la două universități, cea
din Ferrara și cea din Padova, pe teren,
urmărind cartarea depozitelor sedimentare

care formează o parte din platformele
carbonatice (Latemar, Monte Agnello,
Cassian) din sudul Tirolului și care oferă
privitorilor, mai mult sau mai puțin avizați,
peisaje spectaculoase ce constituie expresia
geomorfologică a arhitecturii geologice
complexe a regiunii (Fig. 13, 14).

Fig. 13 Platforma Cassian (Carnian) la
Lagazuoi, în nordul Italiei.

Fig. 14 Grupul de Rosengarten (Ladinian) la
Catinacio, în nordul Italiei.

Popescu Daniela, Popescu Liviu,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de Geografie din cadrul
Facultății de Istorie și Geografie.
6
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2. A 69-a Conferință anuală a International Committee for Coal and
Organic Petrology (ICCP)
Cea de a 69-a Conferință anuală a
International Committee for Coal and
Organic Petrology (ICCP) a fost organizată
la București, între 3-9 septembrie 2017, sub
egida Academiei Române, la Biblioteca
Academiei. Organizatorii evenimentului au
fost Universitatea Politehnica din București
(Dr. Georgeta Predeanu), Universitatea din

București (Prof. univ. Mihai Emilian Popa)
și Ministerul Cercetării și Inovării. O
relatare sintetică a conferinței se găsește la
linkul:
https://academiaromana.wordpress.com/201
7/10/30/a-69-a-conferinta-internationala-acomitetului-international-de-petrografie-acarbunilor-si-materialului-organic/

Ședința de deschidere festivă a ICCP 2017 la Biblioteca
Academiei. Române
7

Colectarea de ligniți și floră pliocenă din cariera
Filipeștii de Pădure, în cadrul ICCP 2017
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La această conferință prestigioasă au
participat 126 de cercetători care au
prezentat 67 de comunicări, din 20 de țări:
Africa de Sud, Anglia, Australia, Brazilia,
Canada, Cehia, Germania, Grecia, India,
Irak, Olanda, Polonia, Portugalia, România,
Rusia, Serbia, Spania, SUA, Turcia și
Ungaria. Pe lângă comunicările propriuzise, au fost organizate și următoarele
acțiuni: o deplasare pe teren în Județul
Prahova, cu colectarea de ligniți și floră
pliocenă din cariera Filipeștii de Pădure, un
atelier de microscopie la care au participat
Olympus, Carl Zeiss și Nitech și o masă
rotundă cu privire la utilizarea cărbunilor în
lume. Au fost oferite premii studenților
români și străini care au participat cu
comunicări.

Buletin nr. 20, 2017

Paleobotanica a fost reprezentată pe larg cu
subiecte de macrofloră de toate vârstele din
România (plante paleozoice, mesozoice și
terțiare), cu accent pus pe florele bazinelor
Petroșani
(Roxana
Pirnea,
Ioana
Stănciulescu, Georgiana Cojocaru, Mihai
Popa), Bozovici (Alexandru Călin, Ion
Barbu, Izabela Mariș, Mihai Popa), Dacic
(legat de Flipeștii de Pădure: Izabela Mariș,
Mihai Popa) și Depresiunea Getică (Maria
Doina Ghiran, Mihai Popa). Aceste subiecte
de Paleobotanică au fost dublate de analize
sedimentologice
(Izabela
Mariș),
petrografice (Georgeta Predeanu, Maria
Doina Ghiran, Mihai Popa) și geochimice
(Ș. Gheorghe, C. Ranca).

Prof. univ. Dr. Mihai Emilian Popa,
Universitatea din București
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3. Al 11-lea Simpozion Român de Paleontologie
găzduit de Universitatea din București

internațională în cadrul UB – coincide cu
scopul principal asumat al acestor
conferințe, acela de a crea o platformă
viabilă pentru schimbul de idei între
cercetători și de a promova cercetarea
națională în domeniu, pe cât posibil bazată
pe, și susținută de, o cooperare și colaborare
internațională cât mai largă.
În cadrul ședinței de deschidere festivă a
simpozionului, Domnul Profesor Ovidiu
Dragastan
(organizatorul
primului
Simpozion Român de Paleontologie, în
1997) a susținut prezentarea cărții
„‟Evoluția biostratigrafică a palinomorfelor
din Precambrian si Predevonian”, autor
Prof. Dr. Leonard Olaru (Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iași).

În intervalul 25-30 septembrie 2017,
Departamentul de Geologie al Universității
din București a găzduit cea de a 11-a ediție
a
reuniunii
științifice
bienale
a
Simpozionului Român de Paleontologie.
Ediția de anul trecut a fost cea de a patra
astfel de conferință organizată la
Universitatea din București, după cele din
1997, 2005 și 2011, și în același timp și una
aniversară, ce avut loc la 20 de ani de la
prima ediție a acestei manifestări științifice,
în anul 1997. Simpozionul, co-organizat în
2017 de Societatea Paleontologilor din
România (SPR), împreună cu Institutul de
Cercetare al Universității din București
(ICUB) și cu sprijinul Centrului GeoMedia
și al Departamentului de Geologie al
Facultății de Geologie și Geofizică din
cadrul Universității din București, alături de
Institutul Geologic al României și E.ON
Energie România S.A. reprezintă – de
câteva ediții – o reuniune științifică
internațională, iar la ediția de anul trecut au
participat
colegi din Elveția, Franța,
Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda,
Polonia, Spania.
În premieră în acest an, a 11-a ediție a SRP
a fost susținută și de ICUB (Institutul de
Cercetare al Universității din București), a
cărei misiune oficială – aceea de a promova
excelența în cercetare și cooperarea

Prezentarea de carte a fost urmată de două
prelegeri științifice plenare susținute de
personalități recunoscute internațional în
domeniul paleontologiei.
9
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Prelegerea
„Uniformitarianism in
Jurassic reefs and
corals...good tool or
bad friend?” a fost
susținută de Prof.
Bernard
Lathuilière,
Profesor și Director al
Departmentului
de
Geoștiințe, Universitatea din Lorraine,
Nancy, Franța. Activitatea științifică a
Profesorului Bernard Lathuilière este
concentrată pe relațiile dintre istoria vieții și
istoria Pământului prin studiul coralilor și
recifelor mesozoice.

Researcher la Universitatea din Lausanne,
Institul de Geologie și Paleontologie, din
Elveția. Activitatea sa științifică este
concentrată pe studiul paleontologic al
radiolarilor, în special a celor cu structuri
interne interesante. Este colaborator al
tratului de paleontologie „Catalogues of
Cenozoic radiolarian genera” și a realizat
numeroase studii asupra faunelor de
radiolari mesozoici din România, Italia,
Germania și din numeroase alte zone.
Larga participare internațională, precum și
tematicile extrem de diverse abordate de
cele 78 de contribuții științifice (50 de
comunicări orale și 28 de postere)
prezentate la al 11-lea Simpozion Român de
Paleontologie, reflectă bine aria de
acoperire vastă a cercetării naționale și
europene în acest domeniu :
- Sesiunea Paleontologie, Biostratigrafie și
Paleomedii: 14 comunicări și 7 postere;
- Sesiunea Paleontologia Vertebratelor:
11 comunicări și 5 postere;

Prelegerea
„Malformations
in
siliceous
Protists (radiolari
ans, ebridians and
silicoflagellates)
during the process
of multiplication
and skeletal building” a fost susținută de
Dr. Paulian Dumitrică, Associate Senior

10
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- Sesiunea Micropaleontologie:
9 comunicări și 9 postere;
Sesiunea
Micropaleontologie
și
Microfaciesurile rocilor carbonatice:
8 comunicări și 3 postere;
- Sesiunea Palaeobotanică și Palinologie:
4 comunicări și 3 postere;
- Sesiunea Geoheritage, Geoconservare și
Geoparcuri: 4 comunicări și 1 poster.

În colaborare cu Institutul Geologic al
României,
în
cadrul
programului
simpozionului a fost organizată pentru
participanții din străinătate, vizitarea
colecțiilor de Paleontologie ale Muzeului
Național
de
Geologie.
Prezentarea
colecțiilor a fost realizată de Cercetător Dr.
Valentin Paraschiv.
În programul conferinței, sesiunile de
comunicări și de postere au fost completate
de două excursii de teren în zona RucărDâmbovicioara-Bran
(excursia
presimposion), respectiv în zona Ținutului
Buzăului (excursia post-simposion), două
areale în care cercetătorii (cadre didactice
din UB și UBB) sunt implicate în proiecte
ample de cercetare științifică, proiecte de
dezvoltare regională, precum și de
promovarea a patrimoniului geologic și
geoconservare.
Excursia pre-simpozion „The Jurassic to
Cretaceous Evolution of the Eastern Getic
Domain
(Southeastern
Carpathians)
(Rucăr-Bran zone)” coordonată de Dr.
Iuliana Lazăr și Dr. Alexandru Andrăşanu
în colaborare cu Dr. Marius Stoica și Dr.
Mihaela Grădinaru (UB), Dr. Ioan I. Bucur,
Emanoil Săsăran și Cristian Mircescu
(UBB) s-a desfășurat pe parcursul a două
zile (25 și 26 Septembrie).

În cadrul Simpozionul, Domnul Profesor
Dr. Dan Grigorescu a organizat întâlnirea
“ProGEO Romania working group” la care
au fost invitați membrii și non-membrii
ProGEO, interesati în protecția fosilelor și a
obiectelor
geologice
excepționale.
Principalele subiecte abordate în cadrul
acestei întâlniri au fost legate de măsurile și
acțiunile ce trebuie întreprinse pentru o mai
bună cunoaștere a siturilor paleontolgice și
geologice protejate din România și pentru
promovarea domeniilor Paleontologie si
Geologiei.
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Aspecte din excursia de teren pre-simpozion desfășurata în zona Rucăr-Dâmbovioara-Bran

Pe parcursul celor 10 locații vizitate, au fost
observate secțiunile condensate ale
Jurasicului mediu din zona Rucăr, desosebit
de bogate în asociații de ammonoidee
reelaborate aflate în diferite stadii de
conservare, ammonoidee care aparțin
câtorva biozone din intervalul Callovian
mediu-superior.
Au
fost
observate
suprafețele
de
hardground
asociate
nivelurilor condensate, suprafețe încrustate
cu microstromatolite feruginoase asociate
cu tuburi aglutinate de polychaete. Excursia
a continuat cu vestita secțiune de la Drumul
de Care Roman (zona Podul DâmbovițeiCetatea Neamțului) care evidențiază istoria
complexă a părții estice a Platformei
Carbonatice Getice în intervalul TithonianBerriasian–Valanginian-Hauterivian: de la
calcare recifale și peritidale de tip
Štramberk (Tithonian – Berriasian –
Valanginian inferior) care au fost expuse
subaerian și (micro)carstificate la sfârșitul

Valanginianului inferior, urmate de
inundarea incipientă și formarea unei
discontinuități de tip hardground (intraValanginian), hardground ce prezintă un
aspect spectaculos generat de asociații
dense de urme fosile, fosfatizate aparținând
ichogenurilor Entobia, Trypanites și
Gastrochaenolites. A fost observată apoi
succesiunea de calcare și marne de vârstă
Hauterivian-Barremian de pe Valea Orății,
succesiune bine cunoscută în literatura de
specialitate pentru bogatele faune de
foraminifere și ammonoidee. Local în
succesiunea
depozitelor
marnoase
barremiene (foarte bogate în ammonoidee,
nautiloidee, belemniți și spongieri) își fac
apariția bioconstrucții recifale izolate de tip
“patch reefs” constituite din corali,
spongieri, chaetetide, rudisti, foraminifere
încrustante, organisme microproblematice
și algae dasycladale. În cadrul complexului
turistic de la Cheile Grădiștei-Fundata a
12

Societatea Paleontologilor din România

Buletin nr. 20, 2017
Ultima locație vizitată a fost o surpriză
pentru participanții la această excursie de
teren
și
a
oferit
posibilitatea
« contemplării »
reconstituirilor
de
dinozauri de la Dino Parc Râșnov. Le
mulțumim pe această cale reprezentaților
Dino Parc Râșnov care și-au manifestat
interesul
și
disponibilitatea
pentru
colaborare.

fost observat un spectaculos recif Tithonian
ce conține frumoase colonii de corali,
spongieri deosebit de interesanți alături de
structuri microbiale alge, gastropode,
bivalve etc. În drumul către Bran au putut fi
observate din punctele de belvedere,
succesiunile mesozoice (Bajocian-Albian)
din versantul vestic al Munților Bucegi și
cele ale versantului estic al Munților Piatra
Craiului.

Paleontologi îndrăgostiți de dinozauri (la Dino Parc Râșnov).

Excursia post-simpozion “The Neogene of
the Carpathian bend area and its Geosites
(Berca muddy volcanoes)” coordonată de
Dr. Marius Stoica și Dr. Alexandru
Andrăşanu s-a desfășurat in zile de 29 și 30
Septembrie 2017. Au fost observate
formațiunile cu evaporite de vârstă
Badenian mediu din zona Slănic Prahova,
mina de le Slănic Prahova, succesiunea de
tufuri vulcanice, argile și marne cu globige-

rinidae de la “Piatra verde”. Limita
Oligocen-Miocen a fost observată în Valea
Buzăului, iar vulcanii noroioși de la Pâclele
dezvoltați pe aliniamentul Berca – Pâcle Beciu – Arbănași au constituit punctul de
atracție al primei zile ale acestei excursii. A
doua zi a fost vizitat diapirul de sare,
Miocen inferior de la Lopătari-Meledic,
localizat în Pânza Subcarpatică în
apropierea contactului cu Pânza de Tarcău.
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Aspecte din excursia post-simpozion desfășurata în viitorul Geoparc „Tinutul Buzăului”

Un profil geologic spectaculos a fost
parcurs de-a lungul Văii Slănicului de
Buzău, profil care traversează depozitele
miocene (Burdigalian superior, Badenian,
Sarmațian și Meoțian inferior) începând din
Panza Subcarpatică și continuând în molasa
superioară a avanfosei carpatice. A fost
observat un strat de cenușă vulcanică de
vârstă Badenian, apoi alternanțe de marne și
gipsuri din Burdigalian, gresii sarmaținene
cu asociații bogate de bivalve aparținând
genului Mactra, dar și depozite continentale
de la limita Sarmațian /Meoțian, urmate în
Maeoțianul superior de cicluri de depozite
deltaice ce conțin moluște de apă dulce,
apoi limita Meoțian/Ponțian marcată de un
eveniment transgresiv, Ponțianul inferior
fiind marnos și bogat în moluște. S-a
urmărit
în
continuare
succesiunea
Ponțianului mediu care marchează din nou
o scădere a nivelului marin,

iar Ponțianul superior începe din nou
transgresiv, toate aceste evenimente fiind
bine evidențiate de faunele fosile de
moluște asociate acestor depozite.
Toate obiectivele geologice din cadrul
acestei excursii post-simpozion fac parte
din teritoriul denumit „Ținutul Buzăului‟‟,
teritoriu aspirant la statutul de Geoparc,
proiect de dezvoltare regională inițiat și
dezvoltat de colegul nostru Alexandru
Andrășanu în colaborare cu autoritățile
locale. Geoparcul „Ținutul Buzăului’’
reprezintă un proiect dezvoltat în jurul
patrimoniului geologic, cultural și natural al
acestei zone, proiect care evidențiază
complexitatea conexiunilor create de-a
lungul mileniilor prin interacțiunile dintre
oameni și spațiul în care aceștia viețuiesc.
Au fost vizitate două muzee locale : Muzeul
Timpul Omului din localitatea Mînzălești și
Muzeul Șapte Locuri de Poveste, din
14
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localitatea Lopătari. Muzeul Timpul
Omului, prezintă o incursiune artistică în
spaţiul tradiţional buzoian, explorând
legăturile dintre Om şi Pământ. Acest
muzeu a fost realizat prin contribuția
specialiștilor
geologi,
paleontologi,
etnografi, muzeografi alături de artişti şi

meşteri populari locali. Un alt muzeu vizitat
a fost muzeul Șapte Locuri de Poveste, un
muzeu special care evidențiază legătura
dintre istoria de mii de milioane de ani a
Pământului, spiritualitatea locului și
misterele trecutului.

Studenți ai Facultății de Geologie și Geofizică, Universitatea din București, care au paticipat la
organizarea Simpozionului SPR 2011

fost posibile fără pasiunea, entuziasmul și
munca susținută a studenților facultății
noastre : Andra Elena Filiuţă, Ana Bărbătei,
Lavinia-Ştefania
Constantin,
Maria
Mădălina Bucur, Maria-Raluca Văcărescu,
Maria Mădălina Cherăţoiu, Maria Pârlea,
Alexandra Stoica, Viorica-Elena Găgenel,
Sabrina Mihaela Voicu, Lea Rausch,
Cristian Prisacă, Ovidiu Constantin
Flintaşu,
Vlad-Constantin
Ciulică,
Gheorghe Andrei Găvenea, Mihai Adrian
Vlăsceanu, Petru Răileanu, Bogdan
Alexandru Torcărescu, Sebastian Radu,
cărora dorim să le mulțumim în mod
deosebit și să le transmitem întreaga noastră
apreciere.

Organizarea celui de al 11-lea Simpozion
Național de Paleontologie a fost posibilă
prin efortul susținut și pasiunea pentru
Paleontologie a colegilor din Comitetul de
Organizare: Marius Stoica, Alexandru
Andrășanu, Zoltan Csiki-Sava, Mihai
Emilian Popa, Mihaela Grădinaru, Alina
Floroiu, Ștefan Vasile, Dragoș Panaitescu,
Gabriela Crăciun și Alexandru Zlibuț
(Universiatea din București) în colaborare
cu colegele Liana Săsăran și Carmen Chira
(Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca) și colegii Viorel Ionesi și Daniel
Țabară (Universitatea Alexandru Ioan
Cuza, Iași). Numeroase acțiuni solicitante,
văzute și nevăzute, din cadrul organizării
acestui simpozion nu ar fi
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Mulțumirile noastre se adresează de
asemenea tuturor membrilor Societății
Paleontologilor din România (membrilor
din România, Spania, Elveția și Franta) care
au făcut eforturi deosebite pentru a
participa la acest simpozion și care au dorit
să prezinte realizările lor în domeniul
Paleontologiei ca membri ai asociației
noastre. Ei au demonstrat că pasiunea

pentru Paleontologie este mai presus de
orice fel de obstacol, și că SPR rezistă
datorită membrilor care se „încăpățânează”
să mențină aprinsă flacăra Paleontologiei
prin activitățile și evenimentele organizate
în toate instituțiile în care își desfașoară
activitatea la București, Cluj-Napoca, Iași,
Oradea, Suceava, Craiova, Barcelona,
Lausanne, Paris.

Membrii SPR prezenți la Adunărea Generală desfășurată în data de 27 Septembrie 2017, în cadrul
celui de al 11-lea Simpozion SPR de la București, au decis ca următorul Simpozion Român de
Paleontologie sa fie organizat în cadrul Departamentului de Geologie al Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca.
Dorim mult succes colegilor de la Cluj-Napoca în organizarea celui de al 12-lea Simpozion
Român de Paleontologie !

Iuliana Lazăr
Președinte Executiv al celui de al 11-lea Simpozion Român de Paleontologie,
București, 25-30 Septembrie, 2017
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4. Teze de doctorat în Paleontologie susținute în anul 2017
În anul 2017 în România au fost
susținute trei teze de doctorat în
Paleontologie, dintre care două teze la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
și o teză la Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. Rezumatele acestor teze de
doctorat sunt prezentate mai jos, tezele fiind
listate in ordine alfabetică.

timpul Miocenului mediu, din partea de
vest (Polonia) și de est (România și
Republica Moldova) a forelandului Carpatic
inclusiv la limita Badenian/Sarmațian.
Concomitent am propus o serie de
interpretări paleogeografice, utilizând datele
obținute de noi dar și date publicate în
literatura de specialitate.
În general, considerăm că în timpul
Sarmațianului inferior și Badenianului
superior, apele Mării Pararethys era
caracterizate de un aport mare de materie
organică la fundul apei și de un nivel ridicat
de oxygen la interfața apă/sediment.
Schimbările cantitative și calitative ce apar
in cadrul asociațiilor de foraminifere
(bentonice și planctonice) și ostracode,
sugerează în mod evident scăderea
semnificativă a nivelului mării la limita
Badenian/Sarmațian, ceea ce a dus la
schimbări în cadrul bazinului, respectiv de
la condiții marin normale la medii marin
marginale. Mai mult, în opinia noastră, în
timpul
Sarmațianului
inferior,
în
Paratethysul Central, salinitatea apei a
oscilat de la marin normală la ușor ridicată,
cel mai probabil datorită unor oscilații ale
nivelului mării, această interpretare fiind
împotriva ideilor clasice, și anume că în
timpul Sarmațianului, în Paratethysul
Central apele erau salmastare. În același
timp, nu excludem posibila conexiune între
zonele studiate cu alte bazine ale
Paratethysului Central dar și posibile
afinitați între asociațiile de microfosile
identificate de noi cu cele din arealul
Mediteranean.
Totodată, pe baza rezultatelor obținute,
considerăm
faptul
că
în
timpul
Volhinianului inferior, în partea de NV a

Dumitriu Simina Dumitrița, 2017,
Corelarea formațiunilor geologice de
vârstă Miocen mediu din forelandul
carpatic (Polonia, România și Republica
Moldova) pe bază de microfosile,
îndrumători științifici: prof. univ. dr. ing.
Mihai Remus Șaramet și prof. univ. asoc.
dr. Zofia Dubicka (Polonia), teză
susținută la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iași.
Această teză combină studiul detaliat al
foraminiferelor,
ostracodelor
si
nannofosilelor calcaroase din șapte secțiuni
de vârstă Miocen mediu din România,
Polonia și Republica Moldova, prezentând
o analiză stratigrafică integrată și
comparativă cu diferite bazine ale
Paratethysului Central. În secțiunile
studiate, au fost recunoscute în principal
sedimente de vârstă Badenian superior și
Sarmațian inferior. Au fost identificate cinci
Asociații de foraminifere, una badeniană
(Asociația A) și patru sarmațiene
(Asociațiile B–E) ce au potențial
stratigrafic și pot fi utile pentru corelarea
depozitelor badeniene superioare și
sarmațiene inferioare din Paratethysul
Central.
Pe baza asociațiilor de foraminifere și
ostracode
am
realizat
reconstrucția
diferitelor condiții de paleomediu din
17
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Platformei Modovenești, bazinul a fost mai
adânc decât în partea de NE a platformei și
bazinul de foredeep al Carpaților Polonezi,
fapt asociat cu o rată de subsidență mai
ridicată în partea de NV a Platformei.
În urma analizelor efectuate, reușim să
demonstrăm faptul că morfologia unor
specii poate fi direct influențată de o serie
de factori ecologici (de exemplu tipul
substratului, energia apei, salinitate,
temperatură) care de cele mai multe ori au
fost
ignorați
în
taxonomia
microorganismelor, conducând uneori la
determinări imprecise sau la introducerea
excesivă de noi denumiri de taxoni.

Pânzei de Tarcău, dintre valea Sucevei şi
valea Moldovei, având ca obiectiv stabilirea
unor
semnificaţii
litostratigrafice,
biostratigrafice şi paleoecologice. De
asemenea, au fost abordate şi unele aspecte
privind tectonica zonei studiate. În final,
fiind prezentat sectorul nordic al bazinului
paleogen de foreland est carpatic și, în
special, paleoevenimentele geotectonice,
morfologice
și
depoziționale
care
marchează Bazinul postlaramic (EstCarpatic, Sectorul Nordic).
Litostratigrafic, în cele trei sectoare, au fost
analizate următoarele formaţiuni: Hangu,
Runcu, Izvor, Straja, Suceviţa, Tazlău şi
Bisericani. Dintre aceste formaţiuni, cea de
Bisericani a fost menţionată pentru prima
dată pe pârâul Voroneţ în apropiere de
confluenţa cu râul Moldova şi pe pârâul
Cetăţuii din zona Frasin la confluenţa cu
acelaşi râu. Vârsta acestei formaţiuni a fost
confirmată
pe
baza
studiului
micropaleontologic.
Biostratigrafic, studiul s-a axat în principal
pe fauna de foraminifere. În total au fost
analizate 77 de probe din care au fost

Mare Silvia, 2017,
Studiul
formaţiunilor
cretacic-superioare
şi
paleogene din nordul Pânzei de Tarcău a
Carpaţilor Orientali: semnificaţii lito-,
biostratigrafice
şi
paleoecologice,
Îndrumător științific prof. dr. ing. Mihai
Remus Șaramet, teză susținută la
Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași.
În această teză au fost studiate formaţiunile
cretacic-superioare şi paleogene din nordul

A,B Contactul dintre Formaţiunea de Hangu (stânga) şi Formaţiunea de Runcu (dreapta) de
pe pârâul Varniţa
foraminifere, s-a precizat vârsta depozitelor
determinati 175 de taxoni, ce au fost
studiate. O importanţă deosebită a fost
prezentaţi taxonomic şi figuraţi în 19
acordată
zonelor
de
limită
planşe. Pe baza acestor asociaţii de
Cretacic/Paleogen şi Ypresian/Luteţian.
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O serie de date micropaleontologice,
geochimice, sedimentologice şi statistice au
contribuit la o caracterizare a evoluţiei
paleoecologice a bazinului de sedimentare
analizat în intervalul
Maastrichtian
superior-Eocen mediu.
Din punct de vedere tectonic, în secţiunea
de pe pârâul Varniţa, s-a pus în evidenţă
prezenţa unei falii între Formaţiunile de
Runcu şi Izvor.
În urma cercetării efectuate, a rezultat o
serie de concluzii privind dinamica
morfologică postlaramică a bazinului de
foreland moldavidic și paleobatimetria
acestuia, fazele tectogenetice care au afectat
bazinul și geodinamica terenurilor sursă în
intervalul
Paleocen-Eocen,
constituția
petrografică a acestora și poziția domeniilor
depoziționale în raport cu acestea (distanța
de transport) și paleoclimatul din aria sursă.

a speciilor, urmate de reconstituirea
caracterelor
paleoecologice
prin
evidențierea
și
interpretarea
morfogrupurilor,
asociațiilor
și
biofaciesurilor caracteristice. Urmărind
evoluția asociațiilor micropaleontologice
din profilele investigate, au putut fi separate
mai multe dintre biozonele recunoscute la
nivel regional pentru Sarmațian: Biozona cu
Varidentella
reussi
(Sarmațian
/
Volhynian); Biozona cu Elphidium reginum
(Sarmațian / Volhynian); Biozona cu
Elphidium
hauerinum
(Sarmațian
/
Volhynian;
Biozona
cu
Dogielina
sarmatica (Sarmațian / Bessarabian);
Biozona
cu
Porosonion
granosum
(Sarmațian / Bessarabian); Biozona cu
Cribroelphidium - caracteristică părții
superioare a succesiunii stratigrafice;
Biozona cu Dogielina sarmatica (Sarmațian
/ Bessarabian); Biozona cu Porosonion
granosum (Sarmațian / Bessarabian);
Biozona cu Cribroelphidium. Diferitele
metode de analiză utilizate în studiu au
permis evidențierea unor criterii de corelare
potențiale, fundamentate pe litologie (nivele
cu litologie similară), biostratigrafie
(prezența biozonelor), de stratigrafie
secvențială (suprafețe de inundare marină și
regresiuni), evenimente cu potențial de
corelare (depunerea tufurilor vulcanice) și
metode statistice. Toate metodele de analiză
utilizate, interpretările și rezultatele
prezentate au permis obținerea unei imagini
mai clare asupra distribuției spațiale și
temporale a asociațiilor, ceea ce a permis
reconstituirea unei părți din istoria evoluției
Bazinului Borod și a extremității estice a
Bazinului Pannonic.

Miclea Angela-Eva, 2017, Studiul
biostratigrafic
şi
paleoecologic
al
asociaţiilor de foraminifere sarmaţiene din
sud-vestul Bazinului Borod, Îndrumător
științific Prof. Dr. Sorin Filipescu, teză
susținută la Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca.
Teza de doctorat a avut ca subiect
investigarea asociațiilor de foraminifere
sarmatiene din partea de sud-vest a
Bazinului Borod, cu scopul de a detalia
biostratigrafia și de a reconstitui contextul
paleoambiental și evoluția în timp și spațiu
a mediilor depoziționale. Au fost separate
asociații diverse de foraminifere bentonice
(137 specii, 54 genuri), unele dintre acestea
semnalate pentru prima oară în România
(ex. Elphidium aff. tongaense, Galwayella
trigonomarginata).
Caracterizarea
asociațiilor s-a făcut cu ajutorul analizelor
taxonomice, biostratigrafice și de abundență
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5. Noutăți SPR
4.1.
Noi
membri
ai
Societății
Paleontologilor din România (sucursala
București) înscriși în SPR în 2018 :

științifică, educație, artă, activități socioculturale care să abordeze tematici și să
promoveze
domeniul
Paleontologiei.
Aceste propuneri de proiecte pot fi aplicate
de către membrii asociației noastre și vor fi
promovate pe web site-ul asociației și pe
pagina de Facebook a asociației. Pe web
site-ul asociației se găsește o nouă secțiune
denumită RSP Projects who need your
support
(http://www.geopaleontologica.org/Home.html). În cadrul
acestei secțiuni veți găsi formularul pentru
propuneri de proiecte și anexele necesare.
În cazul în care aceste propuneri de proiecte
vor primi donații sau sponsorizări dedicate
prin intermediul asociației, cheltuielile
proiectului vor fi derulate prin SPR
conform Regulamentului de Ordine
Interioară și vor fi decontate conform
normelor legale în vigoare.

- Dumitrică Paulian, Universitatea din
Lausanne, personalitatea științifică de
renume
internațional
în
domeniul
micropaleontologiei radiolarilor.
- Călin Alexandru, absolvent al Facultății
de Geologie și Geofizică, specializarea
Geologie, Universitatea din București,
pasionat de studiul lemnelor fosile.
- Andra Elena Filuță, studentă în anul III,
specializarea Geologie, Facultatea de
Geologie și Geofizică, Universitatea din
București,
studiază
brachiopode
rhynchonellidae triasice. Andra a realizat
design-ul materialelor promoționale pentru
al
11-lea
Simpozion
Român
de
Paleontologie.

4.4. În dorința de a promova asociația
noastră și de a atrage cât mai mulți
« vizitatori » atât ai paginii de Facebook,
cât și ai site-ului SPR, avem rugămintea de
a ne trimite fotografii cu fosile frumoase
din colecțiile personale sau ale muzeelor
și/sau ale facultăților sau aspecte
(fotografii) din cercetările paleontologice de
pe teren sau alte materiale pe care doriți sa
le punem pe site și/sau pe pagina de
Facebook a SPR.
Vă rugăm ca în măsura timpului disponibil
sa trimiteți aceste materiale colegului nostru
Sergiu Loghin (secretar al SPR) la adresele:
loghin_sergiu@yahoo.com,
sergiu.loghin@geology.uaic.ro

- Stoica Alexandra, studentă în anul III,
specializarea
Inginerie
geologică,
Facultatea de Geologie și Geofizică,
Universitatea din București, studiază
ostracode miocene și foraminifere cretacice.

4.2. Pe web site-ul SPR au fost postate
Premiile SPR conform noului statut,
condițiile pentru aplicanți și metodologia de
depunere a aplicațiilor pentru Premiile SPR
conform
regulamentului
de
ordine
interioară. Colegii interesați sunt rugați să
viziteze web site-ul SPR (http://www.geopaleontologica.org/page5.html).

Va invităm sa vizitați și să apreciați pagina
de Facebook a SPR!

4.3. Conform Art. 10.4. din Statut, SPR
încurajează propuneri de proiecte cât mai
diverse precum proiecte de cercetare
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