Dragi colegi şi stimaţi oaspeţi,
Mă bucur că după şase ani de la cel de al 3-lea Simpozion de Paleontologie din România, ţinut aici
la Iaşi, am prilejul acum din nou, să deschid lucrările celui de-al 6-lea Simpozion al Paleontologilor din
ţara noastră, ce îşi va desfăşura lucrările aici, la Iaşi, în organizarea Societăţii Paleontologilor din
România, împreună cu Departamentul de Geologie-Paleontologie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Aşadar de la început vă spun: „Bine aţi venit din nou la noi, în spaţiul tradiţional al celei mai vechi
Catedre de Geologie din România (1863), înfiinţată de Seniorul şi străbunul nostru al tuturor, „Grigore
Cobâlcescu”. Ne bucurăm să vă avem oaspeţi pe dumneavoastră, dragi prieteni şi sperăm să fim
gazde bune şi primitoare pentru toţi. Salutăm deopotrivă, pe puţinii, dar valoroşii noştri oaspeţi de
peste hotare, Dr. Ryszard Wrona, de la Institutul de Paleobiologie din Warşovia, Dr. Theodor Obadă,
de la Institutul de Paleozoologie din Chişinău şi Drd. Andrian Delinschi, de la Universitatea Tiraspol
din Chişinău, doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.
WELCOM TO ALL FOREIGNER COLLEAGUES IN THE OLDEST DEPARTMENT OF GEOLOGY,
FROM ROMANIA FOUNDED BY THE OUR SENIOR GRIGORE COBÂLCESCU IN 1863.
Simultaneitatea desfăşurării mai multor manifestări ştiinţifice internaţionale şi problemele dificile
întâmpinate pentru obţinerea vizei de trecere a frontierei de către colegii noştri din Republica Moldova,
au făcut ca o parte din cei invitaţi din străinătate şi unii colegi români să nu poată fi prezenţi astăzi la
manifestarea noastră ştiinţifică.
Dar, vă anunţ cu regret în suflet că astăzi lipsesc din sală, dar sigur ne privesc de sus, din
împărăţia cerului, doi dintre cei mai mari şi valoroşi, specialişti în ştiinţele geologice şi paleontologice
din România, Academicianul LIVIU IONESI, unul dintre preşedinţii de onoare al acestui simpozion şi
Profesorul RĂZVAN GIVULESCU, Membru de onoare al Academiei Române, care în acest an au
trecut în lumea veşnică a umbrelor. Pentru ei, pentru sufletul lor şi pentru recunoaşterea muncii
depuse într-o viaţă pământeană, vă solicit un moment de reculegere !
Stimaţi colegi şi prieteni, Societatea Paleontologilor din România, prin membrii săi ce aparţin
Universităţilor şi altor institute din Bucureşti, Cluj şi Iaşi s-au străduit, în condiţii dificile, mai ales
financiare, să menţină sus ştacheta cercetărilor în domeniu prin rezultatele muncii de cercetare şi
studii obţinute în acest interval de la ultimul simpozion ce a avut loc în 2005 la Bucureşti. Astăzi lumea
a devenit mai tehnologizată ca altă dată. Priorităţile ştiinţifice în domeniul Geologiei, nu mai sunt
cercetările fundamentale, ci goana după descoperirea şi utilizarea zăcămintelor de petrol şi gaze, care
sunt puse în evidenţă prin metode geofizice moderne. Această viteză de lucru, nu mai este o
cercetare, clasică sau fundamentală, ci o evidenţiere rapidă a zăcămintelor prin metode tehnologice
moderne, cu scopul rapid de a fi valorificate şi de a aduce bani. Dar, să nu uităm că orice areal
geologic, devenit astăzi util, pentru zăcămintele de hidrocarburi, a fost „bătut” cândva, de paşii unor
geologi, paleontologi şi stratigrafi, care au spus primii că aici, undeva, există un posibil zăcământ util
de hidrocarburi sau gaze. Rapiditatea preluării acestor idei iniţiale, şi dezvoltarea lor prin metode noi şi
eficiente au dus la valorificarea astăzi a numeroase zăcăminte din lume, la care lucrează şi mulţi
dintre foştii noştri studenţi. În viteza de lucru, au fost de cele mai multe ori, uitaţi părinţii adevăraţi ai
acestor zăcăminte, geologii, paleontologii şi stratigrafii, care şi-au sacrificat anii şi tinereţea lucrând pe
teren şi în laboratoare. Deci, trebuie să recunoaştem în primul rând meritul acelor înaintaşi, care astăzi
poate nu mai sunt în viaţă, dar datorită cărora societatea actuală beneficiază de bogăţie şi bani. Dar
toate bogăţiile se termină şi dacă ele vor dispare, omenirea va fi din nou nevoită să revină la
cercetarea fundamentală, cu alte mijloace, de studiu şi cercetare. Aşadar stimaţi prieteni,
Paleontologia, regina ştiinţelor geologice, nu va dispărea, aşa cum poate vor unii, ci se va revigora în
noi condiţii, mai moderne, de studiu şi cercetare. Deja în studiile paleontologice, au pătruns multe
metode noi. Microscopia şi alte metode de laborator, sunt însoţite de informatică, ce deschid orizonturi
largi şi nebănuite de cunoaştere. Sistemele de orientare şi cercetare în teren, au redus mult timpul de
lucru şi randamentul este mult mai mare. Sarcina noastră, a tuturor este să lămurim şi să forţăm pe cei
ce finanţează cercetarea, să înţeleagă că şansa evoluţiei în viitor în orice domeniu şi implicit în
paleontologie şi geologie în general, este să acorde mai mult sprijin cercetării fundamentale. Tinerii
trebuie sprijiniţi cel mai mult, în special material, pentru a le menţine treaz spiritul de cercetător şi de
căutător în necunoscut şi pentru a nu se pierde în activităţi de rutină, dar mai bine plătite. Exemplul
pozitiv în acest sens îl dau ţările avansate, cu potenţial economic ridicat. Cred, cu toată convingerea
că intrarea noastră în Uniunea Europeană, va schimba optica conducătorilor statului nostru şi implicit
a finanţatorilor. Deja se simte un curent de revigorare în acest sens. Multe laboratoare s-au dotat cu
aparatură modernă, s-au schimbat deja unele metode de cercetare. Sistemul în general de cercetare
este învechit şi mentalitatea multora este precară . De asemenea sistemul de învăţământ şi pregătirea
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cadrelor de cercetare sunt încă deficitare. Cercetarea fundamentală şi implicit cea geologică şi
paleontologică în particular, sunt încă neglijate. Revenind la manifestarea noastră de acum, constat cu
bucurie că în programul nostru figurează cca. 60 de comunicări, împărţite pe patru secţii.
Mulţi tineri, necunoscuţi anii trecuţi vin acum să-şi prezinte rezultatele lor ştiinţifice. Este
îmbucurător acest lucru. Din tematica cercetărilor geologice şi paleontologice ale filialelor societăţii
noastre, se observă de asemenea o mare diversificare a cercetărilor fundamentale şi o ancorare a lor
în cerinţele prezentului. Multe cadre didactice şi implicit mulţi tineri lucrează la proiecte comune cu
cercetători din alte ţări, sau au făcut stagii de cercetare în centre universitare de prestigiu. Mulţi colegi
au fost prezenţi la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale, unde au comunicat rezultatele muncii lor
de cercetare. Se remarcă de asemenea, unele publicaţii în reviste ştiinţifice de prestigiu din
străinătate. Este de asemenea un semn de revigorare a cercetării fundamentale de paleontologie.
Stimaţi colegi, pasiunea şi perseverenţa în munca de cercetare sunt factori primordiali ai
rezultatelor valoroase. Aceste calităţi suntem datori să le cultivăm la tineri. Considerăm că în cadrul
societăţii noastre rezultatele de cercetare sunt bune, cu premize de evoluţie pozitivă şi ascendentă în
viitor. Noi, toţi membrii Societăţii Paleontologilor din România suntem beneficiarii rezultatelor muncii
noastre.
În încheiere vă doresc sănătate şi succes în munca de cercetare şi de comunicare între noi toţi. Vă
mulţumesc că aţi venit la Iaşi şi sperăm să fim gazde bune şi să vă simţiţi bine în perioada desfăşurării
lucrărilor simpozionului.
WE HOPE TO BE FOR YOU A GOOD HOSTS AND WE WILL BE GLAD IF YOU WILL BE
SATISFIED IN THE TIME OF OUR SYMPOSIUM OF IAŞI.
THANK YOU VERY MUCH !
Prof. dr. em. Leonard Olaru,
Preşedintele Societăţii Paleontologilor din România
Preşedinte al Simpozionului Român de Paleontologie, Iaşi, 2007
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