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Nicolae Anastasiu
Presedinte SGR
In America de Nord vulcanul Colima din apropierea lui Mexico
City a început să erupă, în Africa, lavele vulcanului Nyiragongo
au acoperit localitatea de la poalele sale, cutremure puternice
alertează, periodic, japonezii, americanii, grecii şi mulţi alţii…
inundaţiile se ţin lanţ…..în apropierea exploatărilor de petrol
solul îşi pierde fertilitatea… minele de cărbuni se închid… în
jurul salinelor apar caverne şi alunecările de teren omoară sau
gonesc populaţia…
Pământul este viu şi semnele sale de viaţă ne sperie. Societatea
civilă se întreabă “ce se întâmplă?”, se organizează şi vrea să
ştie…
Dar ce fac geologii – doctorii Pământului? Unde sunt ei şi cu
ce se ocupă ?
Prin prospecţiuni geologice au prefigurat numeroase zăcăminte
de substanţe minerale utile; au redactat hărţi geologice,
metalogenetice,
hidrogeologice, geochimice, seismice
–
aceste permanente şi necesare repere în numeroase abordări
economice şi sociale – au avut activităţi de proiectare şi
execuţie a fundaţiilor pentru construcţii industriale, a barajelor, a
iazurilor de decantare din vecinătatea exploatărilor miniere.
Privind înainte, întrezărim noi zone şi noi priorităţi în care
aplicarea cunoştinţelor geologice este iminentă. Astfel,
globalizarea ne impune o adaptare rapidă la noile reguli cerute
de protecţia mediului, de dezvoltarea durabilă, de fertilizarea
solurilor, de lupta cu hazardele naturale, de nevoia de apă în
zonele deşertice şi nu numai, de predicţiile climatice…Pornind
de la ciocan şi microscop, avioanele utilitare (pentru gravimetrie,
radiometrie, magnetometrie), sondele electronice şi computerele
performante culeg informaţii utile pentru statistici şi decizii
strategice: băncile de date sunt o realitate, iar sertarele
geologice se cer pline.
Poposind o clipă în curtea “comunităţii” geologice, o să vedem
că specialiştii Pământului nu stau.
Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Geologice (IUGS)
coordonează numeroase Programe şi Proiecte internaţionale
adaptate noilor cerinţe şi oraganizează, la patru ani, Congrese la
care participă mii de geologi. AAPG-ul (Asociaţia Americană a
Geologilor Petrolişti) – pentru a da un singur exemplu – are
30.000 de membri şi organizează mitinguri anuale. Tot astfel
sunt zeci şi sute de organizaţii neguvernamentale care
funcţionează în peste 100 de tări.
Structurile instituţionale care coordonează activităţile geologice
şi miniere sunt puternice şi active: elaborează şi perfecţionează
legi, concesionează terenuri pentru numeroşi agenţi economici
– companii geologice care pun în valoare bogăţii ale subsolului.
Institutele de cercetare geologică din ţările dezvoltate (multe
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dintre ele cu statut de Geological Survey) abordează probleme
fundamentale (Global Change, Hazard, Resurse, Teledetecţie,
Hărţi).
In România, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale deţine
evidenţa rezervelor pentru toate tipurile de substanţe minerale
utile, administrează fondul de date geologice şi controlează
riguros aplicarea Legii Minelor şi Legii Petrolului, Institutul
Geologic al României (care are în subordine şi Muzeul Geologic)
– cu o frumoasă tradiţie în spate – se reorganizează, vizând
proiecte cu deschidere spre problemele legate de resurse şi
mediu. Pentru fostele întreprinderi de prospecţiuni şi explorări,
adaptarea a însemnat privatizare şi, de multe ori, reorientarea
obiectului de activitate, fără a scăpa din atenţie interesul
geologic. Instituţiile de învăţământ superior cu profil geologic şiau diversificat specializările şi şi-au acoperit, în fiecare an, cifrele
de şcolarizare (păstrate încă, de ordinul sutelor la Bucureşti,
Cluj, Iaşi, Ploieşti, Petroşani, Baia Mare).
Societatea Geologică a României – prin statut, o organizaţie
neguvernamentală şi non-profit – are o tradiţie septuagenară,
numele său fiind legat de personalităţi ştiinţifice de mare
prestigiu: Ludovic Mrazec, Ion Simionescu, Gh. Macovei, Al.
Codarcea, Gh. Murgeanu. Istoria ei, însă, şi evenimentele
complexe pe care le-a trăit, i-au strangulat continuitatea,
imaginea şi prezenţa în viaţa cotidiană. Ea nu a putut fi ceea ce
trebuia să fie şi ceea ce astăzi doreşte să devină:

un loc pentru cât mai mulţi;

instituţie deschisă spre societatea civilă – pe care să o
informeze despre viaţa Planetei;

asociaţie activă în care geologii şi studenţii din aria
geologiei să-şi poată dezbate cu regularitate problemele
de care se ocupă şi în care doresc să se facă cunoscuţi;

societate profesională care să ţină legătura cu multe alte
societăţi de profil din ţară şi străinătate şi care să fie
prezentă la reuninunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
prin membrii săi de elită;

un “club” pentru elevi şi studenţi în care să poată găsi
informaţii despre job-uri şi orientări profesionale;

fereastră spre locuri geologice din alte continente;

un spaţiu în care să se găsească motivaţii sau să se
redescopere lumea campaniilor de teren…
Acesta este mesajul nostru şi acestea sunt reperele pe care le
purtăm în gând; pot fi şi altele, dar oricâte s-ar adăuga, este
nevoie de cât mai mulţi, pentru ca experienţele, pasiunile şi
cunoştinţele noastre – puse alături – să capete forţă şi să
întărească prestigiul şi viaţa Societăţii ai cărei membri suntem
sau dorim să fim.
Cu multă încredere în această nouă încercare de a face SGR-ul
să trăiască,
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Decembrie 20, Bucureşti

Deschiderea Colocviilor SGR:
Reuniuni internationale recente – programe si tendinte
Prof. Ion Balintoni, Dr.Tudor Berza, Prof. Nicolae Anastasiu
Lansarea tematicii Grupurilor de lucru
Inscrieri de noi membri, agenda pe 2002
____________________________________________________

Ianuarie 24, Bucureşti

Geologia Anzilor – o experienta traita si comentata

Prof. Ion Balintoni

Xenolitele din Pamir analizate la Universitatea din Arizona

As. Peter Luffi

____________________________________________________
Februarie 21, Bucureşti

Reconstituiri paleoclimatice pe loessuri din Câmpia Română şi
Dobrogea

Lector Dr. Cristina Panaiotu

Pe urmele metamorfismului de înaltă presiune

Dr. Gavril Săbău

____________________________________________________
Martie 8, Bucureşti

Întâlnirea seniorilor

Martie 11, Cluj

The evolution of the Neogene / Quaternary volcanic activity in the
Carpatho-Pannonian region; constraints from new K-Ar data "

Dr. Zoltan Pecskay, Debrecen
Martie 21, Bucureşti

Riftul Mării Moarte – geologie în Ţara Sfântă

Dr. Barbu Lang & Dr. Antoneta Seghedi

Seria bismutina-aikinit – un nou portret cristalochimic

Conf. Dr. Gheorghe Ilinca

____________________________________________________
Aprilie 25, Bucureşti

Excursie în Sahara - terenuri precambriene

Dr. Tudor Berza

Cercetări studenţeşti - Abordări şi rezultate ale unor lucrări de
licenţă
____________________________________________________
Mai 24 - 25, Bucureşti

Conferinta GEO – 2002

______________________________________________
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Societatea Geologică a României
Scurt istoric
2 martie 1930 – adunarea de constituire a Societăţii Române de Geologie, … înfiinţată la

cererea şi pentru geologii şi prietenii geologiei din ţară, indiferent de locul în care îşi
desfăşoară activitatea; primul preşedinte – Sava Athanasiu
Preşedinţi în perioada 1930-1942:
Ludovic Mrazec, Ion Simionescu, Gh. Macovei, I. Popescu-Voiteşti,
D. M. Preda, Al. Codarcea
Reuniuni anuale
Publicaţii: “Buletinul Societăţii Române de Geologie “
1949-1968 a funcţionat în cadrul Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie
Reuniuni comemorative, aniversare
Publicaţii: “Comunicări de geologie ” – 4 volume
1968-1989 – Societatea de Ştiinţe Geologice din România
Preşedinte: George Murgeanu
Secretari generali: Vasile Lăzărescu, Ştefan Airinei, Emil Constantinescu
Publicaţii: Buletinul Societăţii de Ştiinţe Geologice – 4 volume
1990-2001 – Societatea Geologică a României
Preşedinte: Dan Rădulescu
Secretari generali: Emil Constantinescu, Titus Brustur, Liviu Maţenco
Publicaţii: Buletine informative – 2 numere

Filiale: Bucureşti (415 membri în 1990), Cluj (64), Iaşi (79), Baia Mare (127), Deva (53),
Caransebeş (85), Campulung-Moldovenesc (80), Ploieşti (40), Petroşani (61)
2002
Preşedinte: Nicolae Anastasiu
Secretari generali: Iulia Lazăr, Alexandru Andrăşanu, Alina Pavel
Publicaţii: Info-SGR

Filiale : Bucureşti, Cluj, Iaşi, Baia Mare, Ploiesti, Petrosani
Buletin SGR 3/2002
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19-20 aprilie

Al III-lea Simpozion National al Studentilor Geologi, organizatori: Iasi Student Chapter
of AAPG (ISC), Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
contact: Sorin Sirbu, e-mail: isc@uaic.ro
_____________________________________________________________________________

16-17 mai

Workshopul International “Petroleum Geology of the Moesian Platform”
Bucureşti; organizat de RAPG/BAPG, preinregistrare, 31 martie, informatii: G. Susanu,
e-mail: geta.s@petrom

16-18 mai

“Earth Sciences & Engineering” - Primul Simpozion International al Facultatii de
Mine (ITU), Istanbul, Turcia
informatii: e-mail: earth@itu.edu.tr, http://www.eart.itu.edu.tr

24-25 mai

GEO 2002, Conferinta anuala a SGR, Bucureşti; inscriere, 10 martie, abstracte, 15
aprilie, contact: iulia_lazar@k.ro

24-28 mai

Al XVIII-lea Simpozion International de Carstologie Teoretică si Aplicată, Băile
Herculane, organizat de Institutul de Speologie “Emil Racovita” si Societatea Română
de Speologie şi Carstologie, informaţii: Silviu Constantin, e-mail:
karstology@yahoo.com, http://srsc.dnt.ro/tak.html

– 1 iunie 31 mai-1 iunie

Sesiunea de comunicări “Realizări şi perspective în geologia şi paleontologia
românească”, dedicată Prof. dr. IUSTINIAN PETRESCU la împlinirea a 60 de ani de
viaţă. Organizatori: Departamentul de Geologie al Facultăţii de Biologie-Geologie
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Societatea de Paleontologie, Filiala Cluj a
SGR. Confirmarea participării: 10 aprilie 2002, publicarea lucrărilor în volumul special al
revistei “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, informaţii suplimentare şi înscrieri: Prof.
Ioan Bucur, e-mail: ibucur@bioge.ubbcluj.ro
_____________________________________________________________________________

24-28 iunie

Al 3-lea Congres Balcanic de Geofizica & Expozitie, informatii: http
://www.BalkanGeophySoc.org, inregistrare on-line: http://www.cim-pco.org

2-7 iulie

Al 7-lea Simpozion Internaţional de Paleontologia vertebratelor, Sibiu

8-12 iulie

Al 16-lea Congres International de Sedimentologie, organizat de Rand Africaans
University
–
Auckland
Park
Johannesburg
–
Africa
de
Sud
http://general.rau.ac.za/geology/IAS2002
_____________________________________________________________________________

26-31 august

A 34-a Conferinta Internationala IAD (Asociatia Internationala pentru Studiul Dunarii),
Tulcea, contact: Prof. Gh. Brezeanu, e-mail: gbrez@ibiol.ro
_____________________________________________________________________________

1-6 septembrie

A 18-a Conferinţă Generală a IMA “Mineralogy for the New Millenium”, Edinburgh,
Marea Britanie, informatii: www.minersoc.org/IMA2002

1-4 septembrie

Al XVII-lea Congres al Asociatiei Geologice Carpato-Balcanice Bratislava, Republica
Slovaca. Abstracte - martie 2002, informatii: http://www.gssr.sk
_____________________________________________________________________________

31 octombrie2 noiembrie

Simpozion International “The Black Sea Ecological Problems”, Odesa,
Ucraina, contact e-mail: sti@ocstei.farlep.net, confer@ocstei.farlep.net
_____________________________________________________________________________

1-2 noiembrie

Al 3-lea Simpozion National de Geologie Economica - Metalogeneza alpina in Carpatii
romanesti si zonele invecinate (dedicat aniversarii a 75 de ani a Prof. Dr. Doc. Gratian
Cioflica); inregistrare: februarie 2002, contact e-mail: udubasa@geo.edu.ro

Buletin SGR 3/2002

4

PREZENTARI FILIALE
BAIA MARE
Oscar Edelstein, Angela Bălănescu, Alexandru Nicolici, Radu Daniel

O filiala a Societatii Geologice a Romaniei a existat la
Baia Mare inca din anii ‘60-’70, dar o activitate
remarcabilă s-a desfaşurat abia dupa reconstituirea ei, pe
data de 26 martie 1990. Au trecut de atunci aproape 12
ani. Ani rodnici, in care Societatea a prilejuit membrilor
sai posibilitatea de a participa lunar la expuneri, anual la
cate o aplicatie de teren, si alternativ – o data la doi ani
– la simpozioane desfasurate la Baia Mare. In afara
expunerilor lunare, au avut loc prelegeri ocazionate de
prezenta la Baia Mare a unor profesori universitari,
membri ai Academiei Romane, a unor cercetatori de la
Institutul Geologic al Romaniei sau a unor specialisti
straini din Franta, Ungaria, Belgia, Israel, Germania, SUA,
Spania. Dintre aceştia amintim: Prof. V. Manilici, Prof.
Panou (Belgia), Dr. Zoltan Pecskay (Ungaria), Dr. Barbu
Lang (Israel), Dr. Laszlo Kuti (Ungaria), Prof Michel
Bonhomme (Franta), Dr. Nigel Cook (Germania), Prof
Norman Snelling (Spania). Au avut loc o serie de "mese
rotunde" dedicate informaticii geologice, agrogeologiei
sau varstelor K-Ar.
Initial, activitatea s-a derulat in cadrul urmatoarelor
grupe de lucru: mineralogie, geologie economică,
zăcăminte, petrologie, informatică geologică, tectonică,
geochimie si ecologie. Ulterior, când numărul membrilor
s-a redus de la peste 100 la circa 50 – ca urmare a
restrangerii lucrărilor geologice din zonă – activitatea
acestor grupuri a incetat.

In anul 1992 s-a organizat un schimb de vizite cu
Societatea Geologică din Ungaria.
Referitor la evolutia Filialei, este semnificativ faptul ca o
parte dintre cei mai activi membri din anii de început sunt
astăzi doctori in geologie sau cadre didactice universitare
ajunse la gradul de conferenţiar: Conf. Dr. Stefan
Damian, Conf. Dr. Floare Damian, Conf. Dr. Gheorghe
Macovei, Lector Dr. Ioan Denut, Dr. Monica Crihan, Dr.
Fulop Alexandrina, Dr. Marinel Kovacs, Dr. Sorin Halga,
Dr. Zoltan Marias. De altfel, una din seriile tematice ale
intalnirilor noastre din anul 2001 a fost "Geologi
băimăreni – doctori in geologie".
O alta tematica s-a referit la "Geologi români pe glob". Se
cuvine aici să amintim faptul ca geologii băimăreni ce
lucrează in prezent in străinatate continuă sa fie membri
ai filialei noastre.
De un interes deosebit s-au bucurat simpozioanele. La cel
desfăşurat in toamna anului 2000 au participat circa 80
de specialişti, dintre care 30 din alte tari: Franta, Cehia,
Ungaria, Rusia, Ucraina, Croatia. Comunicările prezentate
au abordat diverse domenii ale stiintelor geologice, de la
mineralogie şi petrologie la zăcăminte. Abstractele au fost
publicate intr-un volum special al Anuarului Institutului
Geologic al Romaniei.

Ca exemplificare a ceea ce inseamna un an din "viata" Filialei Baia Mare, prezentam manifestarile ce
au avut loc in anul 2001:









Analiza secventiala a piroclastitelor acide din baza complexului vulcanic al Muntilor Gutai:
reconstituiri paleovulcanice si paleosedimentare – Dr. Alexandrina Fulop;
Geologia – Incotro? Cat timp? Cum? – Dr. Gheorghe Udubasa, membru corespondent al
Academiei Romane;
Ape minerale, roci utile si substante nemetalifere din judetul Maramureş – Ioan Atudosiei, Oscar
Edelstein;
Evolutia geotectonica a zonei muntilor Oas-Gutai – Dr. Marinel Kovacs, Dr. Alexandrina Fulop;
Conceptul zacamant actual/zacamant urban – Constantin Flaut, Dan Costin, Radu Bolchis, Sorin
Pop;
Controlul activitatii de explorare-exploatare in Australia – Sorin Oancea;
In memoriam “ Born Ignac” – Andrei Goetz;
Alterarile hidrotermale – Dr. Marias Zoltan.
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STATUTUL SOCIETATII GEOLOGICE A ROMANIEI

Scopul şi Sarcinile Societăţii
Art.4. SGR are drept scop:
a) stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor pământului
b) ridicarea nivelului ştiinţific şi profesional al membrilor săi şi dezvoltarea interesului pentru ştiinţele
pământului
c) îmbunătăţirea activităţii metodico-didactice a cadrelor de specialitate din învăţământul superior şi
mediu
d) stimularea interesului tineretului pentru studiul ştiinţelor pământului
e) studierea căilor şi mijloacelor pentru exploatarea raţională şi conservarea bogăţiilor subsolului,
protejarea monumentelor geologice ale naturii şi a mediului înconjurător în vederea prezentării de
sugestii adecvate factorilor de decizie
f) difuzarea rezultatelor activităţii de cercetare a membrilor societăţii în ţară şi peste hotare
g) colaborarea cu societăţi şi organizaţii similare din ţară şi din alte ţări
h) emiterea de avize la cerere (consultative) asupra oricăror probleme privind profesiunea de
specialist în ştiinţele pământului.
Art.5. SGR desfăşoară următoarele activităţi principale:
organizează periodic şedinţe de comunicări, de referate, de simpozioane şi consfătuiri cu posibilităţi
de participare internaţională; organizează excursii de studii şi de informare în ţară şi peste hotare;
participă la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
publică lucrări ştiinţifice şi cu caracter metodologic ;
organizează schimburi de publicaţii şi de informaţii ştiinţifice pe plan internaţional în cadrul
bibliotecii proprii;
stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică pentru tinerii specialişti prin acordarea de premii
pentru cele mai valoroase lucrări;
se poate afilia la organizaţii internaţionale de specialitate.

Structura şi organele de conducere ale societăţii
Art.6. SGR se organizează în filiale locale, în cadrul cărora se desfăşoară activitatea curentă a
membrilor săi.
Art.7. Organul suprem de conducere al SGR este CONFERINŢA pe ţară a Societăţii care se convoacă
o dată la doi ani. Normele de reprezentare şi modul de alegere al delegaţilor la CONFERINŢĂ se
stabilesc de către CONSILIUL de conducere al Societăţii.
Art.8. Conferinţa pe ţară a Societăţii are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă raportul de activitate întocmit de CONSILIUL de conducere al Societăţii;
b) analizează şi aprobă raportul comisiei de cenzori;
c) stabileşte activitatea de perspectivă a Societăţii;
d) aprobă modificări sau completări în statut;
e) alege CONSILIUL de conducere al Societăţii şi comisia de cenzori pentru perioada următoare.
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GEO 2002
CCoonnffeerriinnttaa aannuuaallaa
a Societăţii Geologice a României
Sesiune ştiinţifică şi expoziţie
24-25 mai, 2002, Bucureşti
Sesiuni: FACULTATEA GEOLOGIE - GEOFIZICA BUCURESTI
Bd. Bălcescu nr. 1
Expozitii: MUZEUL GEOLOGIC, Soseaua Kiseleff nr. 2
Co-organizatori:

Societatea Mineralogică a României
Societatea Paleontologilor din România
Societatea de Geologie Economică
Societatea de Hidrogeologie
Societatea de Geofizică a României
Asociaţia Geologilor Petrolişti din România (RAPG)
Asociaţia de Geologie Inginerească
Societatea Geologie-Geomecanică
Societatea de Protecţie a Mediului Geologic (SPMG)

DATE IMPORTANTE
10 martie
inscriere
20 martie
circulara a 2-a
15 aprilie
abstracte
Persoana de contact:
Iuliana Lazar:
iulia_lazar@k.ro
Informatii suplimentare: http://geo.edu.ro/sgr
Buletin SGR 3/2002

SPONSORI:
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
IGR – MUZEUL GEOLOGIC
PROSPECTIUNI S.A.
GEOECOMAR

Taxa de participare:
membri SGR – 50.000 lei
membri SGRt – 30.000 lei
alte categorii – 80.000 lei
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PROFIL STIINTIFIC - in memoriam
GHEORGHE MURGEANU
100 de ani de la nastere
Nicolae Panin
Profesorul Nedelcu, de cercetăşie şi de modul în care
Domnul Nedelcu reuşea să fasoneze trăsăturile de
oameni integri a multor generatii de tineri. S-au păstrat
la Muzeul Geologic carnetele de cercetaş ale elevului
Gheorghe Murgeanu în care sunt notate cu
meticulozitate activitătile şi excursiile pe care le făceau
tinerii sub conducerea Profesorului Nedelcu.

Profesorul Gheorghe Murgeanu s-a născut la 17/30 iunie
1901. Tatăl, tot Gheorghe Murgeanu, 1863-1933, îşi
făcuse studiile de medicină în Franta şi revenise să
profeseze în România. Mama, Maria Murgeanu, 18681959, s-a născut în Franta, s-a casătorit cu Gheorghe
Murgeanu , doctorul, şi l-a urmat la Bucureşti, undei s -a
integrat perfect în atmosfera românească, a acceptat şi a
iubit noua ei patrie, sentiment pe care l-a sădit în copii
ei, patru la număr. Deci din familia Murgeanu mai
făceau parte pe lângă Gheorghe Murgeanu, viitorul
geolog, trei fete - Georgette, Edmée şi Marie. A fost o
familie extraordinar de unită, fiecare oferind celorlalti o
parte atât de însemnată din eul lor, încât viata lor
personală a rămas întru-câtva neîmplinită: nici
Gheorghe Murgeanu şi nici surorile lui nu şi-au
întemeiat familii şi nu au avut urmaşi.
Au trait cu toţii într-o casă pe strada Virgiliu nr.17, casă
modestă dar plină de intimitate şi de un aer de distinctie
intelectuală şi umană atât de intens încât noi, pe atunci
tineri studenţi, apoi absolvenţi, care am avut privilegiul
să-i călcăm pragul, ne simteam transpuşi într-o lume
superioară pe care căutam după aceea s-o păstrăm în
inimă cât mai mult cu putintă şi s-o recreem, cu mai mult
sau mai puţin succes, la noi acasă.
Gheorghe Murgeanu a urmat şcoala primară de lângă
Cuibul cu Barză de pe strada Ştirbei şi apoi Liceul
"Gh.Lazăr" pe care l-a absolvit în anul 1919. In această
perioadă a vietii a avut în Profesorul Nedelcu un mentor
care i-a îndrumat paşii şi a contribuit la formarea
caracterului tânărului Murgeanu. Profesorul Murgeanu
îşi aducea aminte cu dragoste şi recunoştinţă de
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In 1922 îşi ia licenţa în Ştiinţe Naturale la Universitatea
din Bucureşti, cu menţiunea "foarte bine", iar în anul
1936 obţine la aceeaşi universitate titlul de doctor în
Ştiinţe Naturale, specialitatea Geologie, cu menţiunea
"foarte bine cu distincţie". Teza de doctorat privind
Pânza internă a flişului în împrejurimile Comarnicului şi
Teşilei (Judeţul Prahova), supusă discuţiei publice şi
publicată încă din 1934 este o lucrare de consacrare:
sunt aduse contribuţii la stratigrafia flişului cretacic
inferior prin dovedirea pe bază de amoniţi a existenţei
Albianului, este prezentată o nouă interpretare tectonică
a regiunii menţionate, este intuită importanţa curgerilor
şi mişcărilor gravitaţionale în formarea unor entităţi
şariate, a aşa numitelor decolări gravitaţionale şi
alunecări ale pânzelor flişului. Această idee a precedat
şcoli celebre din ţările cu geologie alpină asupra acestor
fenomene. Astăzi, cu posibilitătile tehnicii moderne
utilizate în cercetările marine, s-a dovedit cât de ample
şi extinse pot să fie mişcările gravitationale ale unor
mase foarte importante de sedimente şi, am spune noi,
privite sub un alt unghi, cât miez a avut intuitia
Profesorului Murgeanu asupra importanţei gravitaţiei în
procese tectonice şi de sedimentologie.
Profesorul Murgeanu s-a întors de multe ori în zona de
teză pentru detalieri, noi interpretări şi mai ales pentru
înţelegerea personală mai adâncă, mai conformă cu
realitatea a geologiei regiunii. Un spirit deschis,
acceptând noul şi învătând în permanentă, cu o exigenţă
deosebită faţă de ceeace făcea, exigenţă care de multe
ori a împiedicat o productivitate ştiinţifică, în
accepţiunea comună, mai mare, Profesorul Murgeanu a
îmbunătătit în permanenţă imaginea asupra geologiei
regiunii unde s-a consacrat ca geolog. In ultimii ani ai
vieţii a dorit, parcă presimţind că va fi ultima dată când
o va putea face, să revadă profilul de la Fieni, mai ales
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că în ultimul timp eroziunea a deschis succesiunea
stratelor cretacice pe valea Prahovei mult mai bine decât
atunci când tânărul Murgeanu descifra geologia
regiunii. L-am însotit împreună cu colegii Jipa şi
Mihăilescu şi i-am admirat capacitatea de a-şi modela
întelegerea geologică în conformitate cu cele mai
moderne ipoteze sedimentologice chiar la o vârstă foarte
înaintată.
Activitatea ştiinţifică a Prof. Murgeanu a fost foarte
bogată şi variată, atingând multiple domenii ale
geoştiinţelor în care totdeauna a adus elemente originale
şi noi. Pe linie profesională a fost discipol al
Profesorului Macovei, dar niciodată nu a fost un imitator
ci un adevărat creator.
A fost acceptat în anul 1924 geolog asistent la Institutul
Geologic al României, apoi geolog şi în fine subdirector
al acestui institut în 1940. A contribuit la supravieţuirea
institutului în evacuare în timpul celui de al doilea război
mondial şi apoi la refacerea clădirii care fusese
bombardată.

Gheorghe Murgeanu a fost prin vocaţie şi prin
deschiderea şi filantropia sufletului său un dascăl, un
profesor şi creator de oameni de ştiinţă, de specialişti, de
şcoli noi şi deschizător de noi orizonturi în Stiintele
Pământului. Si-a dedicat total viata, energia şi
cunoştintele tinerilor, noilor generaţii. Activitatea sa
didactică se întinde pe aproape 60 de ani. A început
această activitate in 1921 ca preparator, devine asistent
în 1926, apoi lector în 1931 şi conferenţiar in 1940. Din
anul 1945 devine profesor funcţionând la Facultatea de
mine şi metalurgie din Şcoala politehnică din Bucureşti.
Din anul 1948 preia cursul de geologie generală la
Institutul de petrol şi gaze (1948-1949), apoi la
Universitatea Bucureşti (1949-1951), la Institutul de
mine (1951-1957) şi la Institutul de petrol, gaze şi
geologie (1957-1961). După această dată în calitate de
profesor consultant a condus doctorate şi a contribuit la
orientarea şi structurarea modernă a învătământul
geologic românesc.

După război a lucrat la Comitetul de Stat al Geologiei, a
fost director general în perioada 1951-1961 iar apoi
consilier al Preşedintelui Comitetului şi membru al
cosiliului de conducere. A fost apoi consilier la
Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei până la
retragerea sa din activitate, în anul 1970.

Cu Alexandru Codarcea la Turnu Severin, 1957

Pentru meritele sale stiintifice, Profesorul Gheorghe
Murgeanu a fost ales membru corespondent al
Academiei României şi din anul 1955 a devenit membru
titular. Din anul 1968 a fost preşedinte al Societătii de
ştiinte geologice.
Practica de la Măneci, 1956; Nicolae Mihăilescu, Vasile Lăzărescu,
Prof. Murgeanu, Dan Stoenescu
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Profesorul Murgeanu a fost un deschizător de noi
directii de cercetare, de noi şcoli: stratigrafie
specializată,
sedimentologie,
geologie
marină.
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Totdeauna deschis pentru nou, a acceptat fără rezerve
teoria plăcilor crustale şi a gândit în spiritul tectonicii
globale imediat după aparitia noilor ipoteze. Era de
altfel deja dinainte convertit pentru ele acceptând ideile
lui Wegener şi crezând încă din anii 50, când noile teorii
amintite nu se născuseră, că scoarta terestră este
influentată de mecanisme adânci subcrustale.
Inzestrat cu un extraordinar spirit al măsurii, cu un
echilibru deosebit de gândire, cu o larghete a sufletului
profesorul Mugeanu a avut o influenţă binefăcătoare şi
innoitoare asupra geoştiinţelor româneşti. Exigent
mergând până la perfecţionism cu el însuşi, dar de
asemenea cu elevii şi colaboratorii, Profesorul
Murgeanu a fost un adevărat savant creator de
numeroase generaţii de geologi şi geofizicieni români
care în timp şi-au dovedit înalta calitate. De multe ori
neînţeles pentru asa zisele excese de calitate a stârnit
uneori şi invidii şi interpretări greşite. Găsesc că
murdărirea imaginii unor oameni cum sunt Profesorii

Macovei, Codarcea, Murgeanu şi altii nu denotă decât
micimea spiritelor celor care o fac.
Ca fost student ai Domnului Murgeanu, cred că am
avut o şansă unică să îi fiu elev şi colaborator şi îi port
recunoştinta fără margini pentru ce a făcut pentru
devenirea mea, a atâtor generaţii, cât şi pentru Geologia
Românească. Vă rog să-mi iertati spusele de la urmă dar
nu putem accepta ca profesorii noştri Macovei,
Codarcea, Murgeanu, Ianovici să nu fie tratati aşa cum o
merită de fapt. Noi toti cei care le-am fost elevi le
aducem recunoştinta noastră fără margini pentru tot
ceea au făcut pentru devenirea noastră şi pentru
Geologia Românească. Vrem ca amintirea lor să fie
repusă acolo unde merită să fie - pe cel mai înalt
piedestal, pentru că în inima şi în mintea noastră au fost,
sunt şi vor fi atât cât vom exista.

REZULTATE STIINTIFICE TEORETICE
ale Profesorului Murgeanu
în tectonică: pe lângă ideea privind decolările gravitationale şi alunecările pînzelor flişului, a pus în
evidentă "cordiliera cumană" la limita dintre flişul intern şi cel extern, a sesizat functia geodinamică de
molasă intercedentă a conglomeratelor de Bucegi, a contribuit la precizarea vârstei posthelvetiene a
încălecărilor din flişul de Tarcău, a intuit caracterul de piemont fanglomeratic al conglomeratelor de Brebu;
în stratigrafie: a pus în evidenţă împreună cu N. Gherasi elementele de cristalin de tip Leaota pe valea
Zamurii, interpretându-le apoi ca olistolite în Stratele de Sinaia; a recunoscut, împreună cu prof. M.Savul,
forme de Lythophyllum în calcarele cretacic superioare din Bazinul Babadagului; a stabilit existenta
nummulitidelor şi a Rosalinei linnei în depozitele roşii ale Senonianului; a identificat, împreună cu Prof.
Filipescu, forma Calpionella carpathica, tipică pentru limita Jurasic-Cretacic ş.a.;
în geologia cărbunilor: contributii la studiul şi extinderea rezervelor de cărbuni plioceni din anumite
zone ale Depresiunii Getice, la studiul cărbunilor din depozitele cretacice de la Podul Vârtos;
în geologia de petrol: a contribuit la stabilirea zonelor de perspectivă pentru petrol din Muntenia
(Mărgineni, Măgurele şi Ceptura - Malul Roşu din jud.Prahova), a considerat că Stratele de Pucioasa
reprezintă importante roci generatoare de titei;
în geologia amenajărilor hidrotehnice: studii legate de amplasamentele barajelor şi conductelor
fortate de la Bolboci, Zănoaga şi Gâlma pe Valea Argeşului, iar apoi a contribuit la studiile pentru barajele
de pe fluviul Dunărea, la Portile de Fier.

Buletin SGR 3/2002

10

PREMIILE ACADEMIEI ROMANE
PENTRU ANUL 1999

Premiul “Gheorghe Munteanu
Murgoci”

Premiul
“Ludovic Mrazec”

Molasa Carpaţilor Orientali. Petrografie si
sedimentogeneză

X-ray powder diffraction properties of
pavonite homologues

Premiul “Grigore Cobălcescu”

Premiul “Simion Mehedinţi”

Geologia părţii de Sud a Câmpiei Moldovei

Munţii Baraolt. Studiu fizico-geografic

Premiile Academiei constituie recompense morale şi materiale pentru lucrări originale, de înaltă valoare, realizate
individual sau colectiv. Academia Română acordă următoarele categorii de premii:

Premii anuale, pentru realizări noi, definitive şi complete, publicate, executate, reprezentate sau expuse in anul
calendaristic pentru care se acordă premiul;

Premii pentru cea mai valoroasa lucrare, elaborată pe baza unor teme făcute publice de Academia Română şi selectate
prin concurs.
Premiile anuale se acordă pentru realizări ştiinţifice si artistice de excepţie. Fiecare premiu anual se acordă pentru o
singură lucrare sau un grup de lucrări. In cazuri excepţionale, un astfel de premiu poate fi acordat ex-aequo pentru cel mult
doua lucrări sau grupuri de lucrări. Propunerile pentru acordarea acestora se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică
sau universităţi, precum şi de către membrii Academiei Române; ele se inainteaza Academiei Române până la data de 1
septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării. Pentru fiecare lucrare propusă pentru premiere,
secţia ştiinţifică de specialitate desemnează câte doi referenţi din rândul membrilor ei, sau din rândul unor personalităţi
ştiinţifice din domeniu (când in cadrul secţiei nu există specialişti în domeniul respectiv). Se vor avea în vedere în special
monografii ştiinţifice cu contribuţii originale, precum şi sinteze sau lucrări de dimensiuni mai mari. In mod exceptional se
poate acorda un premiu al Academiei pentru intreaga operă ştiinţifică a unei personalităţi. Opţiunile sectiei se transmit
secretariatului general al Academiei Române, şi se discută in biroul prezidiului general.
Premiile Secţiei de ştiinţe geonomice:
1. Gheorghe Munteanu-Murgoci
2. Ludovic Mrazec
3. Simion Mehedinţi
4. Ştefan Hepites
5. Grigore Cobălcescu
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Se aşteaptă propuneri de
premiere pentru lucrările
elaborate în anul 2000
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INTERNATIONAL
Geologie în cetatile incase
Gheorghe Udubasa
Societatea Geologică a României a avut puţine legaturi cu alte societăţi
geologice, la un moment dat fiind foarte active relaţiile cu Societatea
Geologică a Franţei, cu care s-a şi organizat o excursie comună de
studii în România. Prin Societatea Mineralogică a României au fost
organizate câteva manifestări ştiinţifice, împreună cu Societatea Ungară
de Geologie, care a patronat şi un proiect IGCP referitor la sferulele
metalice, la care au participat şi specialişti români (G. Udubaşa, A.
Hadnagy, O. Iancu).
Pe plan regional, relaţiile “carpato-balcanice” au fost în cea mai mare
parte menţinute de Consiliul Naţional al Geologilor din România, în
special privind participarea la congresele AGCB şi la activitatea
comisiilor acesteia.
Este evident că trebuie totuşi făcut pasul spre realizarea unor legături
directe cu societăţile geologice (mai ales) din ţările vecine. Deocamdata
s-a luat legătura cu Societatea Ungară de Geologie, urmând să fie
abordate şi societăţile din Polonia, Slovacia, Yugoslavia, Bulgaria, etc.,
cu care vor fi mai uşor de organizat acţiuni comune concrete. Exista
interes pentru actiuni comune, manifestat in ultimul timp de Societatile
Geologice din Croatia si Cehia, si acest interes ar trebui stimulat.
Tipărirea Buletinului SGR, mai ales într-o variantă bilingvă, va fi de
natură să înlesnească începerea şi/sau menţinerea legăturilor, inclusiv
schimbul de publicaţii.

În perioada 21-25 ianuarie s-a desfasurat la Dunedin,
Noua Zeelandă, conferinţa Chapman intitulată
Subaqueous explosive volcanism, organizată de
AGU (American Geophysical Union). Am avut şansa să
particip la această manifestare fiind sponsorizată de
organizatori.
Conferinţa s-a dorit a fi un "state of the art" al acestei
topici, pornind de la faptul că nimeni nu a văzut până
acum o astfel de explozie submarină de la cap la coadă.
S-a pus accent pe mecanisme de erupţie şi mecanisme
de transport a produselor, pornindu-se de la studiul
depozitelor recente şi extrapolând aceste experienţe la
depozitele vechi. Au fost deasemenea prezentate şi
ultimele modelări bazate pe experimente privind
transportul ponciilor, condiţiile de absorbţie a apei şi
timpul de amplasare.

Vara trecută am participat împreună cu Prof.
Masaaki Shimizu la un proiect de arheologie in Peru
de Nord, referitor la culturile pre-incaice. Pe lîngă
arheologi si antropologi de la Uni-Tokyo, UniSaitama si Uni-Osaka, am fost solicitaţi şi noi pentru
aspecte geologice şi mineralogice. Deşi baza
proiectului era de arheologie, având în vedere că în
unele necropole s-au gasit schelete umane si oase
de animale, proiectul s-a extins printr-o parte de
antropologie, una de paleontologie şi alta de
mineralogie. Rolul nostru, al mineralogilor, a fost să
analizăm resturile de ceramică in scopul determinarii
pigmenţilor folosiţi.
Terenul se afla în Peru de Nord, zonă faimoasă prin
suprapunerea mai multor culturi PRE-INCAICE:
Mochica, Chimu, etc., iar baza o aveam într-un sat
aşezat la modeştii 3.000m, de unde urcam doar pînă
la 4.000m altitudine. Am lucrat în zona la est de
orasul Cajamarca, recunoscut pentru casele în stil
colonial, cu patio, foarte pitoresti. Aici, în
Cajamarca, Generalul Francisco Pizaro si cei vreo
200 si ceva de "conquistadores" l-au prins pe ultimul
rege EL INCA, cerînd în schimbul lui o cantitate de
aur corespunzătoare încăperii în care era închis.
Spaniolii au primit aurul cerut, dar asta nu i-a
impiedicat să-l execute pe EL INCA-Atahualpa în
piaţa publică din Cajamarca. Asasinarea lui
Atahualpa a însemnat şi inceputul dezmembrării
imperiului incaic.

Marina Shimizu, Universitatea Toyama, Japonia

Locul de cult de
la Chavin (1200
î.e.n.), unul din
cele mai vechi
ansambluri
arheologice din
America. Detaliu
din zid, în prim
plan cu o placă
de granit gravat
(picioare cu
gheare de acvilă).
Îmbinarea de
blocuri mari şi
plăcuţe mici
conferă
construcţiei
virtuţi
antiseismice.
Foto: Robert
Strusievicz

Alexandrina Fülöp, Universitatea Baia Mare
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CEL DE-AL 31-LEA CONGRES GEOLOGIC INTERNATIONAL
RIO DE JANEIRO, BRAZILIA, 6-17 August, 2000
Ion Balintoni
Congresul International de la Rio de Janeiro,
Brazilia, din vara emisferei nordice a anului 2000, adica
iarna emisferei sudice, a prilejuit geologilor români
contactul cu un continent mai putin cunoscut lor,
America de Sud. De la Universitatea Babes-Bolyai din
Cluj a participat un grup de şase persoane: profesorii
Lucreţia Ghergari, Ion Bucur si Ion Balintoni, precum şi
conferentiarii Corina Ionescu, Sorin Filipescu si Vlad
Codrea. Cheltuielile au fost suportate din granturile cu
BM la care cei citaţi mai sus sunt membri. In cele ce
urmează nu o sa fac o analiză a lucrărilor congresului, ci
o să redau un scurt comentariu referitor la cele două
conferinţe pe care le-am prezentat în cadrul întalnirilor
de la Bucureşti a Societăţii Geologice a României din
lunile decembrie 2001 si ianuarie 2002.
Personal am fost impresionat de orasul Rio de
Janeiro, fără îndoială una dintre perlele urbane ale lumii.
Oraşul este aşezat pe ţărmul Oceanului Atlantic, un ţărm
muntos cu abrupturi si promontorii ce pătrund în ocean
ţi printre care se insinueaza limbi plate de nisipuri,
lagune si golfuri, mai mult sau mai putin amenajate.
Oraşul a invadat toate aceste locuri plate, dar foamea de
spaţiu a agăţat vestitele “Favelas” pe cele mai
neverosimile pante, asemenea coloniilor de pescăruşi.
Cartierele oraşului formeaza entităţi de sine stătătoare,
legate unele de altele prin tunele care străpung barierele
de stânci împădurite, cu altitudini de până la 1000 m.
Tot acest relief este încastrat în granitoide de vârsta PanAfricană, aparţinătoare centurii mobile Ribeira, care
bordează marginea estică a cratonului Sao Francisco.
Centura mobilă Ribeira este actualmente împarţită între
Brazilia si Africa, datorită riftingului mezozoic care a
dat naştere Oceanului Atlantic. Chiar în orasul Rio de
Janeiro, relieful are un aspect cu totul specific datorită
“căpăţânilor de zahăr”, rezultate prin alterarea profundă
caracteristică climatului tropical umed. Orasul Rio stă
chiar pe tropic, motiv pentru care iarna de acolo
seamănă cu începutul verii de la noi. De pe înălţimile
din oraş, priveliştea este unică şi oricine ajunge la Rio
urcă pe Corcovado spre a-ţi întipări în memorie
inegalabilul Rio. Înspre continent, oraşul se catără
treptat spre înălţimile umărului de rift care ating
altitudini de peste 2000 m in “Munţii Mării”. Dupa
trecerea acestei bariere, se pătrunde în zona de podiş a
statului Minas Gerais, paradisul iubitorilor de pietre
preţioase.
In afara congresului in sine, important pentru
mulţimea specialiştilor adunaţi la un loc timp de două
săptămâni spre a dezbate starea geologiei la sfârşit de
mileniu, de un impact deosebit au fost aplicaţiile de
teren organizate înaintea congresului, în timpul şi după
congres. Aceste aplicaţii au permis un contact direct cu
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unele dintre cele mai semnificative şi instructive aspecte
ale geologiei Americii de Sud. Personal am participat la
o aplicaţie de teren de şase zile pre-congres, una de doua
zile sin-congres si una de douăsprezece zile postcongres. Prima dintre ele, clasificată sub numărul 08, s-a
numit
“Interferenţa
dintre
centurile
mobile
neoproterozoice Brasilia si Ribeira cu privire specială
asupra granulitelor de înaltă presiune”, condusă de
profesorul Rudolph Trouw de la Universitatea de Stat
din Rio de Janeiro. Esenţa acestei aplicaţii a constat în
straduinţa geologilor brazilieni de a prezenta datele care
le-au permis să aplice principiile tectonicii plăcilor la
evenimente proterozoice, fără restricţii. Centurile mobile
Brasiliano si Ribeira înconjoară pe la vest şi est cratonul
Sao Francisco, formarea lor fiind legată de asamblarea
Gondwanei de la finele Proterozoicului. Situaţiile au fost
prezentate pornind de la sedimente nemetamorfozate
depuse pe craton, care spre marginile cratonului îşi
schimbă faciesurile şi devin treptat din ce in ce mai
intens metamorfozate, fiind prinse în pânze de şariaj
aruncate peste marginile cratonului. S-au străbatut
profile cu succesiuni inverse ale intensitaţii
metamorfismului, s-au observat fragmente ale marginii
cratonului intercalate între meta-formaţiunile bazinale si
de asemenea s-au intâlnit meta-ofiolite. La partile
inferioare ale pânzelor de sariaj au fost văzute milonite
groase în diverse grade de metamorfism şi ca o trăsătură
structurală generală, s-a remarcat orizontalitatea
elementelor structurale. Succesiunea evenimentelor a
fost datată prin mijloace izotopice. Un interes special a
fost acordat separării infrastructurii de suprastructură,
criteriile utilizate fiind de natura geochimică. Aş vrea sa
subliniez că din punct de vedere principial, problematica
este foarte asemănătoare cu cea din Carpaţi pe de-o
parte, iar pe de altă parte, că structurile metamorfice şi
tectonice prezintă multe analogii. Mai ales dispoziţia pe
orizontală a structurilor sin-metamorfice a reprezentat
pentru mine un element de surpriză, cunoscându-le bine
din Carpaţi si din alte părţi ale lumii.
Cea de-a doua aplicaţie a durat doua zile si a fost
consacrată zonei de forfecare Rio Paraiba do Sul.
Această aplicaţie mi-a prilejuit contactul cu o zona de
forfecare reală şi nu cu metamorfozările ulterioare ale
acestei noţiuni. A fost vorba de un spaţiu cu o lăţime
kilometrică şi o lungime de mai multe sute de km,
rectiliniu, caracterizat printr-o foliaţie penetrativă in
poziţie verticală, cu neomineralizaţie mergând de la
gradul amfibolitic până la cel granulitic şi plin de indici
de sens de forfecare foarte clari. Impresia mea personală
a fost că cel putin acolo unde zona de forfecare întretaie
roci ale faciesului granulitic, evenimentul a fost ulterior
metamorfismului respectiv, mineralele din zona de
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forfecare rezistând transformărilor din cauza absenţei
apei. Cred că termenul de zonă de forfecare ar trebui
restrâns la astfel de spaţii de concentrare a strainului.
Cea mai importanta aplicaţie de teren la care am
participat, cu numarul de cod 46, cu durata de
douăsprezece zile, a fost cea care a pornit de la
Mendoza, Argentina si a mers până pe ţărmul Oceanului
Pacific, în Chile. Ea s-a numit “Evoluţia tectonică a
celor mai înalţi Anzi, între Mendoza (Argentina) şi Vina
del Mar (Chile)”, fiind condusă de profesorul Victor
Ramos de la Universitatea din Buenos Aires. Climatul
arid al regiunii, munţii înalţi, abrupţi, lipsiţi de vegetaţie,
au permis participanţilor să citească “cartea geologiei
andine” direct pe profile. Surpriza deosebită pentru mine
a fost aceea că în loc de un ţinut al vulcanilor, cum ştiam
că este ţarmul Americii de Sud spre Pacific, am dat de o
geologie alpină in plină desfăşurare, cu scurtări crustale
majore, exprimate prin şariaje şi încălecări de mare
amploare. Altfel spus, cam între 28 si 33de grade
latitudineă, cordiliera andină se manifestă ca o centură
mobilă de tip colizional. Cauza consta in subducţia plată
a plăcii Nazca dedesubtul celei sud-americane,
condiţionataăla rândul ei de vârsta mică a plăcii Nazca şi
ca urmare a indicelui ei de plutire ridicat. Absenţa icului
mantelic suprasubductional a avut drept consecinţă
suprimarea vulcanismului în urmă cu circa 8 Ma. În
prezent, scurtarea crustală este localizată în
Precordillera, unde se observă încălecări peste
pleistocen. Zona din faţa Precordillerei este deosebit de
activă seismic, o falie importantă în lungul căreia se
inşiruie cutremure puternice, trecând prin orasele
Mendoza şi San Juan. Sierrele pampeane ca şi
Precordillera există numai în porţiunea de subducţie
plată a plăcii Nazca şi sunt caracterizate printr-o
tectonică de epluşare groasă, blocurile coborând şi
urcând pe falii inverse transcrustale, cu vergenţe atât
vestice, cât şi estice. Este vorba de un forland
dezmembrat, situaţie cunoscută şi în Statele Unite, în
partea frontală a Stâncoşilor, la nord de Denver.
Precordillera este despărţită de Cordillera Frontal prin
Valea Calingasta, lată de 30 km şi lungă de 300 km, care
reprezintă un bazin de tip “piggy back”. Cea mai mare
parte a Precordillerei şi cele trei componente ale Anzilor
(Cordillerele Frontal, Principal şi Coastal) sunt alcătuite
din încălecări cu vergenţă estică, adică le este proprie o
tectonică de epluşare subţire. Toate catenele andine s-au
ridicat în Miocen, iar Aconcagua, cel mai înalt vârf din
America de Sud, nu a fost niciodata un vulcan, vârful
său fiind format din piroclastite terţiare. Precordillera şi
cordilierele andine sunt compuse predominant din
formaţiuni paleozoice care s-au şi alipit la America de
Sud în timpul Paleozoicului ca terenuri individuale,
denumite Cuyania şi Chilenia. Aportul magmatic, fie
intruziv, fie extruziv, este prezent în întreaga istorie
geologică a marginii vestice a Americii de Sud, unde
într-un regim general subducţional în tot timpul
Fanerozoicului au alternat perioade extensionale cu
unele contracţionale. Anatomia Anzilor pe transversala
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parcursă este ilustrarea vie a modului cum ia naştere o
centură mobilă, sedimentarea, magmatismul şi tectonica
fiind înscrise în pereţii văilor prin pete de culoare care
încântă ochiul. Traseul menţionat, în lungul râului
Mendoza, este vechea cale de legatură dintre Argentina
şi Chile, care în 1835, adică acum aproape două secole,
a fost călcată de marele Darwin. Din oraşul Mendoza a
pornit generalul San Martin în 1817 să elibereze o parte
a Americii de Sud de sub stăpânirea spaniolă. Iar
împrejurimile oraşelor Mendoza şi San Juan sunt
acoperite de podgorii şi livezi, Argentina fiind un mare
producator de vinuri. Apa necesară irigaţiilor provine
din gheţarii platourilor înalte ale Anzilor, purtată spre est
de apele tumultoase al râurilor Mendoza şi San Juan.
Dacă dinspre Argentina se urcă relativ lin spre graniţa
chiliană, de acolo se coboară spre Oceanul Pacific “ca
din pod”, printre peisaje deosebit de aspre, în care
formaţiunile vulcanice predomină. Vânturile antarctice
suflă continuu şi cu putere spre nord, iar stâncile,
cactuşii şi vuietul lor, arată călătorului o faţă nu tocmai
primitoare.
Din activitatea Filialei Bucureşti
Joi, 20 decembrie 2001, ora 15.00, la Muzeul Geologic din
sos. Kiseleff nr. 2 a avut loc deschiderea Colocviilor SGR
cu ordinea de zi:

Reuniuni internationale recente - programe si
tendinte (Prof. I. Balintoni, dr. T. Berza, Prof. N.
Anastasiu)

Lansarea tematicii Grupurilor de lucru - MineralogiePetrologie, Paleontologie-Geoconservare, TectonicaGeologie structurala-Geofizica, SedimentologieStratigrafie, Metalogenie-Geologie economica,
Geochimie-Geologie ambientala)

Inscrieri de noi membri

Agenda pe 2002.
Joi, 24 ianuarie 2002, ora 16.00 a avut loc in amfiteatrul L.
Mrazec- Facultatea de Geologie si Geofizica - UB,
intrunirea Colocviile SGR cu urmatoarea ordine de zi:
Prof.dr.Ion Balintoni – Geologia Anzilor – o
experienta traita si comentata (cu proiectii
diapozitive)

As.univ. Peter Luffi – Xenolitele din Pamir analizate la
Universitatea din Arizona si impresii dupa
specializarea facuta la Departamentul de Stiinte
La intalnire au participat 50 de colegi – de la IGR,
Prospectiuni SA, membri seniori - si studenti.


Au avut interventii: Ion Hartopanu, Radu Jude, Viorica
Iancu, Gabi Sabau, Cristina Panaiotu, Nicolae Anastasiu,
Tudor Berza.
S-au facut sugestii si propuneri pentru planul tematic al
urmatoarelor intalniri lunare: 28 februarie, martie, aprilie.
De asemena, s-au schitat si completat Grupurile de lucru
- Mineralogie-Petrologie, Paleontologie-Geoconservare,
Tectonica-Geologie structurala-Geofizica, SedimentologieStratigrafie, Metalogenie-Geologie economica, GeochimieGeologie ambientala, care incep sa pregateasca “mese
rotunde” si-si largesc portofoliul pentru Sesiunea anuala –
GEO-2002 - din 24-25 mai.
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GRANTURI, COLABORARI
FFU
ULLLLBBRRIIGGH
HTT
. Mihai Popa (Universitatea Bucureşti) se află de la

sfârşitul lunii septembrie în Florida, Statele Unite, cu
un proiect de tip Fulbright Senior Award. Intitulat
“Florele Cretacic medii din Statele Unite şi România:
teritorii diferite, flore similare”, proiectul are două
obiective:
 studiul paleoflorelor cretacic medii nordamericane şi româneşti, cu accent pe asociaţiile de
conifere;
 perfecţionarea programelor de învăţământ,
masterat şi doctorat în geologie şi paleontologie ale
Universităţii Bucureşti, în urma experienţei acumulate
în sistemul educativ american. Mihai Popa lucrează cu
Prof. David Dilcher de la Universitatea din Florida,
membru al Academiei Naţionale pentru Stiinţă, şi, pe
lângă conferinţele susţinute în cadrul Universităţii şi
Muzeului de Istorie Naturală din Florida, Gainesville,
efectueaăa un tur de conferinţe în SUA, la Washington
DC, Kentucky, Chicago, etc.).
Daniel Ciulavu (Universitatea Bucureşti) a efectuat
proiectul "Tranziţia la deformarea intracontinentală în
stadiul final al subducţiei " la prof. Robert Stern,
University of Texas at Dallas

NATO
Ioan Seghedi (Institutul de Geodinamica Bucureşti)
efectuează un Fellowship NATO de 6 luni la Madrid,
Spania, privind evaluarea caracteristicilor
vulcanismului Pleistocen-Cuaternar din aria CarpatoPanonică în comparaţie cu aria Iberică şi a factorilor
de risc asupra mediului ambiental. Studiul are ca scop
evaluarea activităţii vulcanice din ultimul milion de
ani din aria Carpato-Panonica şi peninsula Iberica şi
a factorilor de risc în funcţie de tipul manifestărilor
vulcanice, precum şi analizarea contextului
geodinamic responsabil de generarea activităţii
vulcanice.
Mihai Tatu, Marcel Maruntiu si Gabriel Bindea
(IGR Bucureşti) studiază magmatitele alcaline
mezozoice din Romania în cadrul unui proiect NATO
de tip Collaborative Linkage Grant (CLG) cu Prof. B.
Bonin (Franta) si J-P Liegeois (Leuven, Belgia).
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GEODE
Tudor Berza (IGR Bucureşti) a obtinut anul trecut
un grant GEODE pentru cercetari de teren in
Carpatii Sarbesti. In iulie 2001 a parcurs,
impreuna cu Cristian Panaiotu (Universitatea
Bucureşti) cateva profile, intre Morava si Timoc,
studiind aflorimente si prelevand esantioane atat
din formatiunile cristaline si sedimentare ale
diferitelor unitati structurale (danubiene, getice),
cat si de vulcanite si intruziuni banatitice.
Esantioanele de banatite sunt in curs de analizare
la Universitatea din Liege, in cadrul acordului de
colaborare stiintifica dintre Romania si Belgia
(comunitatea franceza).

GAR 2001
Dumitru Stănică (Institutul de Geodinamică al
Academiei): Monitorizarea diferenţială a
câmpului magnetoteluric în vederea determinării
în vederea determinării unor parametri cu
caracter precursor seismelor vrâncene.
Dan Alexandru Grigorescu (Universitatea
Bucureşti): Nevertebratele, palinologia şi
geochimia formaţiunilor continentale
maastrichtiene din bazinul Haţeg.
Dan C. Jipa (GeoEcoMar):
Modificări paleoambientale, paleoclimatice şi
paleobiologice în depozitele marine de la limita
cretacic/Terţiar în arealul carpatic (România).
Eugen Grădinaru (Universitatea Bucureşti):
Biostratigrafia de înaltă rezoluţie a intervalului
de limită Olenekian-Anisian în secţiunea Deşli
Caira (Dobrogea de Nord) în vederea promovării
acesteia ca GSSP (Global Stratotype Section and
Point).
Iosif Viehman (Inst. de Speologie Cluj-Napoca):
Studiu de morfologie comparată a reliefului şi al
fenomenelor carstice din România. Metode
fotogrametrice.

15

COLABORARI INTERNATIONALE
"DACIA PLAN" (Danubian – Carpathian Integrated Action on Processes in the Lithosphere and Neotectonics)
Program ISES (20001 – 2004), Fundatia Olandeza pentru Stiinte (Universitatile Libera din Amsterdam, din
Utrecht si Delft) – Universitatea Bucuresti. Responsabilul programelor de: reflexie seismica si GPS.
Echipa de cercetare: C. Dinu, C. Paunescu, L. Matenco, V. Diaconescu, G. Paicu, I. Panea, M. Marin, D.
Necea, I. Vasiliev.
Viorica Iancu (IGR Bucureşti) încheie un proiect de colaborare ştiiţtifică cu Wisconssin-Madison University
(prof. Gordon Medaris Jr.) şi Caltech-Arizona University (prof. Mihai Ducea), finantat de National Research
Council, SUA si MEC, Romania (1998-2001), cu subiectul: “Evoluţia tectono-metamorfică hercinică a
Carpaţilor Meridionali, România: dovezi furnizate de rocile în facies eclogitic”.
Liviu Maţenco (Universitatea Bucureşti) deţine un grant tip Visiting Research Fellowship pentru anii 20012003 la Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda, intitulat "Miocene to Recent evolution of the Carpathian
foredeep, the Focsani Depression and the Carpathian foreland".
Ştefan Marincea şi Delia Dumitraş (IGR) au efectuat proiectul Parageneze suprapuse în skarnele calcice de
foarte înaltă temperatură din România (Oraviţa, Măgureaua Vaţei şi Dealul Cornet): mineralogie, petrografie şi
condiţii genetice cu Universitatea Catolică din Louvain, Regiunea Valonă, Belgia.
Bogdan P. Onac (QRG - Quaternary Research Group, UBB Cluj) este implicat în urmatoarele proiecte de
colaborare:
 Paleoclimate and paleoenvironment in western Romania, 20,000-0 years BP (cu Catedra de Geologia
Cuaternarului, Univ. Lund, Suedia);
 Paleoclimate recostruction based on stable isotope analyses of ice cores from Scarisoara Glacier Cave
(cu Institutul de Speologie “Emil Racoviţă“ şi Catedra de Geografie, Univ. Stockholm, Suedia).
 Paleoclimate & paleoenvironmental recostruction based on U/Th dating and stable isotope analyses of cave
deposits (cu Institutul de Speologie “Emil Racoviţă“ şi Catedra de Geologie a Univ. Bergen, Norvegia ).
 Mineralogy of cave deposits (cu Catedra de Mineralogie în colaborare Institutul de Speologie “Emil
Racoviţă“, Materials Research Laboratory, Univ. Pennsylvania SUA, Univ. Bern, Elveţia).
C. Dinu, A. Neguţ, L. Matenco, B. Niculescu, M. Ivan: Proiectul “Strong earthquakes: a challenge for
geosciences and engineering”. Collaborative Research Center 461 al Fundatiei Germane pentru
Stiinta (1996 – 2005, implică cca. 17cercetatori de elita din Germania, Franta, Italia, Elvetia si SUA, plus
30 de studenţi (Master si Doctorat) din ţările respective.
M. Ivan, C. Paunescu, D. Dragoi: SCOPES “Seismic tomography of the Carpathian arc” (2000 – 2003).
Program al Fundatiei Nationale pentru Stiinta al Elvetiei Programul implica colaborarea a 3 institutii din Elvetia
si Romania, intre care una este INCDFP.
UB – Catedra de Paleontologie: Environments and Ecosist. Dynamics of Euroassian Neogene (2001– 2004)
European Science Foundation.
UB – Catedra de Inginerie Geologică: Geotechnical and sesimic microzoning of Bucharest (2002– 2004)
Univ. Karlsruhe
UB – Catedra de Ing. Geologica: Hydrogeologic and site effects for earthquakes in Bucharest (2002– 2004)
Univ. Karlsruhe
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DOCTORI IN STIINTELE PAMANTULUI
2000

Ovidiu G. Iancu
Petrogeneza insulei cristaline Buzias-Sacosu Mare
(NV Muntilor Semenic). 143 p., Ed. Univ.
“Al.I.Cuza”, Iasi, Prof. Radu Dimitrescu

Anca Androhovici
Studiul geologic complex al formatiunilor purtătoare
de cărbuni din zona Anina, cu privire specială
asupra petrografiei cărbunilor. Univ. Bucureşti, Prof.
Simon Pauliuc

Gabriel Ionescu
Modele faciale ale formatiunilor paleogene pe selful
nord-vestic al Mării Negre. Univ. Bucureşti, Prof.
Corneliu Dinu

Carlo Aroldi
Lithofacial analysis of the formations from the
allochtonous units of the Transcarpathian Flysch
area (Maramures) for palinspastic paleogeography
reconstruction. Univ. Bucureşti, Prof. Mircea
Sandulescu

Iuliana Lazăr
Studiul paleontologic si paleoecologic al asociatiilor
de moluste bivalve din depozitele de varsta jurasic
medie ce afloreaza in versantul vestic al Muntilor
Bucegi. 264 p.,Univ. Bucureşti, Prof. Theodor
Neagu

Paul Constantin
Studiul ichtiofaunei oligocene dintre valea Trotusului
si valea Ialomicioarei. Univ. Bucureşti, Prof. Dan
Grigorescu

Doru Luţac
Procese sedimentare si tectonice la baza
paleopantei bazinului Histria. Univ. Bucureşti, Prof.
Corneliu Dinu

Dumitru Frunzescu
Vasile Matei
Studiul stratigrafic si sedimentologic al evaporitelor
miocene dintre valea Buzăului si valea Teleajenului. Studiul stratigrafic al flisului paleogen din
semifereastra Slănic-Oituz dintre valea Dofteana si
Univ. Bucureşti, Prof. Nicolae Anastasiu
valea Oituzului. Univ. “Al. I. Cuza” Iasi, Prof. Liviu
Maia Găgeanu
Ionesi
Litostratigrafia formatiunilor jurasic superioarecretacic inferioare din platforma continentală a Mării Lucia Momea
Negre (sectorul dintre faliile Peceneaga-Camena şi Studiul geologic al rocilor sursă de hidrocarburi din
Capidava-Ovidiu). Univ. Bucureşti, Prof. Corneliu Pânza de Tarcău si Pânza cutelor marginale între
valea Tazlăului Sărat si Prahova, cu privire specială
Dinu
asupra disodilelor. Univ. Bucureşti, Prof. Simon
Eugen Grădinaru
Pauliuc
Studiul complex al formatiunilor triasice si jurasice
din zona Peceneaga-Camena în aria Dobrogei de Nguyen Van Cuong
Nord si a platformei continentale a Mării Negre. Contributii la evaluarea formatiunilor fisurate de
interes pentru hidrocarburi pe baza diagrafiei
Univ. Bucureşti, Prof. Simon Pauliuc
geofizice. Univ. Bucureşti.
Nicolae Heredea
Contribuţii radiometrice la cunoaşterea unor Cristina Panaiotu
structuri geologice ale masivului alcalin de la Ditrău. Platforma carbonatică din zona masivelor Bucegi si
Piatra Craiului. Analiza comparativă a sistemelor
Univ. Bucureşti.
depoziţionale şi a proceselor postdepoziţionale. 200
Corneliu N. Horaicu
p., Univ. Bucureşti, Prof. N. Anastasiu
Datări si corelări pe baza asociatiilor palinologice în
formatiunile metamorfice din bazinul inferior al văii Marius Popa
Vaserului, Masivul cristalin al Maramureşului si Secvenţe siliciclastice şi piroclastice în Neogenul
Carpatii Orientali. 130 p., Ed. Seldcom Libris, Iasi, inferior din forlandul Carpaţilor Orientali (zona de
curbură). Analiză comparată pentru elaborarea
Prof. Radu Dimitrescu
modelelor de facies. Univ. Bucureşti, Prof. Nicolae
Anastasiu
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Mihai Popa
Flora continentală a Jurasicului inferior din Pânza
Getică. Univ. Bucureşti & Univ. Utrecht. Prof. Ovidiu
Dragastan & Prof. Johanna van Konijnenburg - van
Cittert

Ion Vadim Bostan
Bioavailability of nutrients associated with sediment
and suspension of the Danube Delta; assessment
by Algal bioassays. Terre & Environnement, vol. 26,
XVIII + 191 p., Université de Genève, Genève,
2000. Prog. J. Dominik & Prof. R.L. Thomas

Silviu Rădan
Evolutia mineralelor argioase în procesele Magda Cristina Ciulavu
sedimentare. Studii de caz în România. Univ. Conditiile fizice ale metamorfismului alpin si
acumultrilor de substante minerale utile asociate
Bucureşti. Prof. Dan P. Rădulescu
acestuia din Pânzele Danubiene si de Severin.
Constantin Sava
Univ. Bucureşti. Prof. Graţian Cioflica
Aplicarea metodei gravimetrice la cercetarea
platoului continental românesc al Mării Negre. Univ. Anca Dobrescu
Bucureşti. Prof. Liviu Constantinescu & Prof. Magmatitele acide slab potasice din Masivul SebesCibin (Domeniul Getic) – petrologia si rolul lor in
Constantin Calotă
formarea crustei continentale. 208 p., Univ.
Ion Stelea
Bucureşti. Prof. Dan P. Rădulescu
Formatiuni blastomilonitice în Munţii Sebes. Univ.
Alexandrina Fülöp
Bucureşti, Prof. Marin Şeclăman
Analiza secventială a piroclastitelor acide din baza
Emanoil Ştiucă
succesiunii vulcanice a Munţilot Gutâi; reconstituiri
Paleontologia carnivorelor neogene din Bazinul paleovulcanologice şi paleo-sedimentologice. Univ.
Dacic. Univ. Bucureşti, Prof. Theodor Neagu
Bucureşti. Prof. Dan P. Rădulescu
Alexandru Szakács
Studiul petrologic si tefrologic al tufurilor vulcanice
din Badenianul inferior din nord-vestul bazinului
Transilvaniei. Univ. Bucureşti, Prof. Dan Rădulescu

Luminita Grancea
Magmas et fluides hydrothermaux. Relations entre
volcanisme et gisements de type epithermal et
porphyre. Univ. Nancy, France, dr. Michel Cuney et
prof. Jacques Leroy

Gheorghe Viorel Ungureanu
Structura si evolutia sedimentelor recente din zona Gabriel Ion
de self extern si taluz continental din nord-vestul Aplicarea seismicii multifrecventa cu sursă
Mării Negre. Univ. Bucureşti. Prof. Corneliu Dinu
controlată în cercetarea sedimentelor marine:
posibilităti si limitări. Univ. Bucureşti, Prof. Paul
Nicole Van Vugt
Georgescu
Orbital forcing in the Late Neogene lacustrine
basins from the Mediterranean. A magnetoCrina Genoveva Miclăuş
stratigraphic
and
cyclostratigraphic
study.
Geologia deltelor relicte extracarpatice sarmatiene
Geologica Ultraiectina, 189, 166 p., Univ. Utrecht.
dintre văile Sucevei si Bistritei. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, Prof. Liviu Ionesi

2001
Dorin Sorin Baciu

Eugenia Nicolae
Sisteme depozitionale si modele de facies în
depozitele badeniene din Depresiunea Pannonică,
în zona Chislaz-Poiana-Abram. Univ. Bucureşti.
Prof. Nicolae Anastasiu

Studiul ihtiofaunei fosile din Oligocenul şi Miocenul
inferior al pânzelor de Tarcău şi Vrancea, sectorul
J. Wijsman
central şi nordic. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Prof. Liviu
Early diagenetic processes in northwestern Black
Ionesi
Sea sediments. 120 p., Rijkuniversiteit Groningen,
Olanda.
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Consiliul SGR
Preşedinte: Prof. dr. Nicolae Anastasiu,
m.c. al Academiei Române, nanastas@fx.ro
Vicepreşedinte: Prof. dr. Gheorghe Udubaşa,
m.c. al Academiei Române, udubasa@igr.ro
Membri:
Prof.dr. Corneliu Dinu, Univ. Bucureşti,
dinuc@gg.unibuc.ro
Dr. Nicolae Panin, GeoEcoMar, panin@geoecomar.ro
Dr. Marinel Kovaci, Baia Mare
Prof. dr. L. Olaru, Univ. Iaşi, lola@uaic.ro
Geol. Radu Daniel, Baia Mare, office@samax.sintec.ro
Geol. Dorin Dordea, Prospecţiuni S.A.,
prospec1@sunu.rnc.ro

Secretariat general:
Lect. Alexandru Andrăşanu; aalex@geo.edu.ro
Lect. dr. Iulia Lazăr; iulia_lazar@k.ro
Cercet. Alina Pavel, Alinachiru@yahoo.com

Preşedinţii filialelor SGR:
dr. Tudor Berza (Bucureşti), berza@igr.ro
Prof. dr. Ioan Bucur (Cluj-Napoca), ibucur@bioge.ubbcluj.ro
dr. Oscar Edelstein (Baia Mare), edelsteinok@alphanet.ro
Prof. dr. Ion Branzila (Iaşi)
Grupuri de lucru:
În pregătire: grupuri de lucru regionale

Mineralogie-Petrologie
Paleontologie-Geoconservare
Stratigrafie-Sedimentologie
Tectonică-Geologie structurală
Metalogenie-Geologie economică
Geochimie-Geologie ambientală
Geologie marină

Dobrogea
Carpaţii Meridionali
Carpaţii Orientali
Platforma Moesică

Imagine din Formatiunea de Navajo (Jurasic inferior), Lower
Entelope Canyon, SUA. Situat in Podisul Colorado, langa
oraselul Page, la sud de Lake Powell, canionul se afla pe
terenul privat al unei familii de indieni Navajo. Gresia de Navajo
cuprinde cele mai mari depozite eoliene (dune) din America de
Nord.
Foto: Mihai Popa

