
Gorjul, ţinut al cercetărilor geologice 

de pionierat 

1Dr. ILIE HUICĂ 

Avînd această rarisimă ocazie comemorarea printr-o 
ş~dinţă jubiliară a 20 de ani de activitate neîntreruptă a So
cietăţii de Ştiinţe Geografice din R.S.R., filiala Gorj, 1 voi tre
ce în revistă figurile man de geologi români şi străini care, 
atraşi de ineditul geologiei Gorjului, au trasat jaloane răma
se valabile nu numai în cuprinsul ţinutµlui dintre Olteţ şi Mo
tru, ci chiar - pornind de aici - asupra întregului edificiu 
tectono-geologh:: al ţării. 

Menţionez dintiu început că un număr de geologi, deve
niţi mai tîrziu somităţi ale geologiei române şi europene, în 
Gorjul nostru şi-au făcut ucenicia, pe aceste meleaguri de 
ţară străveche şi-au făurit primele ipoteze pe care le-au ex
tupolat ulterior, compleLînd din aproape în aproape caneva-
sul geologic al României. · 

In ordine cronologică, primele date asupra geologiei ju
deţului Gorj au rămas d~ la HOFMAN, care a descoperit fra,g
mente de Valenciennius în anul 1866, în marnele vinete, 
compacte, dintre satele Arcani şi Brădit:eni. 

O menţiune referitoare Ia existenţa „ stratelor cu conge
ri.i" dintre Craiova, Turnu Severin· şi Tîrgu-Jiu a rămas din 
enul 1870 şi aparţine lui FOETTERLE. 

In anul 1884 BITTNER a recunoscut „stratele cu Valen
dennius" într-un puţ săpat lîngă Tîrgu-Jiu, .adînc de 225 m, 
distingînd trei nivele : 

- nivelul superior cu Valenciennius annulatus, Cardium 
a.bichi, C. af. lenzi, Dreis~ena rostriformis ; 

- nivelul mediu cu impresiuni de plante şi peşti; 
- nivelul inferior cu Micromelania cf. fuchsiana, con-

geria zagrabica. 



Aceste depozite ar aparţine „stratelor cu congerii". 
Este momentul să reamintesc despre colaborarea, tradu

'>ă mai tîrziu prin priele:i.ia care a existat între primii cerce
tători ai geologiei Got·jnlui şi primii cercetători ai geomorfo
logiei Gorjului : mă refer anume la geologul Gh. Munteanu 
Murgoci şi la geomorfologul francez Emmanuel De MAR
TONNE. 

Primele observaţii nsupra Depresiunii Subcarpatice din 
Oltenia au fost efectuate de generalul IANNESCU în anul 
1894, cînd a executat un studiu de natură strategică. Cu a
ceastă ocazie, generalul Iannescu -a numit zona depresiona
r"l. din Oltenia „Platoul Olteniei". Ulterior, observaţiile lui 
l01nnescu au fost verificate de inginerul C. ALIMANIŞTEA
NU, t::oncluziile fiind transmise profesorului LUDOVIC MRA
ZEC care, în urma unui studiu amănunţit (1896) defineşte ~a
racteristicile depresiu:iii pe care de altfel o şi numeşte·. 

Printre primele observaţii mai de amănunt asupra geo
logiei Gorjului pot fi considerate acelea ale lui L. MRAZEC 
lncepînd cu anul 1889 , observînd dispariţia bruscă, sub ter
ţ;n, a granitului care intră în alcătuirea munţilor Vulcan şi 
Parîng, consid·eră că o importantă dislocaţie a transformat 
\"ersantul sudic al mun~il.or Olteniei în ţărm al mărilor terţi
clre ; autorul semnalează de asemenea ))uternicele terase de 
pietrişuri pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali, înce
p~nd de la valea Suşitei în vest şi pînli la Palavragi în est, 
ajungînd la t::oncluzia că luturiie roşii care in.tră în alcătui
;:ea terasei a doua din zona Bumbeşti-Jiu, au fost aduse de 
t1.r 1ele de şiroaie din argilele glaciare, care erau larg dezvol
te. te în zoriele înalte ale Carpaţilor Meridionali în pleistocen. 

Voi continua cu cloi renumiţi geblogi : GREGORIU ŞTE
FANESCU şi SABBA ŞTEFANESCU, primul considerînd con
glomeratele de Săcel de vîrstă eocenă ( 1894) iar al doilea so
cotindu-le la început sarmaţiene iar mai tîrziu tortoniene 
(1894). 

In urma călătoriei în România în anul 1894, FUCHS a a
j1ms la concluzia că în be.'ză „stratele cu congerii" sîn.t repre
Zf·ntate prin marne cu Cogeria rhomboidea, C. rostriformis, 
C.·rdium abichi. C. cf. lenzi, Valem:iennius etc. ; aceste mar
He formează orizontul inferior şi au fost semnalate şi în ju
deţul Gorj la Arcani. Brădiceni şi în vecinătatea oraşului 
Tîrgu-Jiu. 

In anii 1895 şi 1 S39r) geologul REDLICH descrie calcare 
şi argile verzi dispuse discordant pe depozitele de fliş şi pe 
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C{'lcarele tithonic-neocomiene din zona Polovragi-Novaci, 
rnenţi'onînd numeroase forme fosile pe baza cărora paraleli
zpază depozitele descrise cu calcarele de Leitha din Bazinul 
Vienei. -

ln anul 1900 -GH. }.!UNTEANU MURGOCI are norocul 
.:>ă găsească, în stînca de gresii silicioase de sub vila „Spe
ranţa" (Săcel), nummuliţi şi orbi.toide, polipi, operculine, Ci
d•His etc., pe baza cărora autorul atribuie conglomeratelor 
de Săcel vîrsta eocenului ,mediu sau superior. 

Gh. Munteanu Murgoci, care dobîndeşte între timp o ma
re experienţă de teren, a pus bazele ipotezei tectonice a Car
paţilor Meridionali, sus~inînd în anul 1911 la Stockolm, prin 
trei note originale, akătuirea în pînză de şariaj a acestora, 
rnartori ai acestei cuverturi gigant fiind peticul de cristalin 
getic de la Vălari şi fruntea pînzei getice semnalată tot în 
Corj la Polovragi-Cinnget. 

Incă înainte de Mm:CJOCi, pe la finele secolului al XIX
lc•a, L. Mrazec a separn~ pentru prima dată în munţii Gorju
lui două grupe de roci cu caracter petrografice şi mineralo-
9ice distincte : grupul I format din roci cu o crista1inita.te 
nai mare şi grupul al Ii-lea reprezentat prin roci mai puţin 
metamorfoza te. 

in ipoteza magistrnlil a lui Gh. Murgoci, cele două grupe 
ci0 roci deosebite de Mrazec au devenit prima pînză getică 
iar a doua autohtonul ct-:nubian. 

Structura în pînză el<~ şariaj a Carpaţilor Meridionali cu 
e~oi.emplificări din Gorj a fost confirmată ulterior de o întrea
gi! pleic.dă de geologi, nuneralogi, petrografi, începînd cu I. 
Popescu Voiteşti, A. Streckeisen, Gh. Paliuc, Gh. Manolescu, 
originar din Mehedinţi. St. Ghica Budo,şti, Al. Codarcea ,şi al
ţii. Nu avem posibilitdlec~ de spaţiu să precizăm aportul fie
căruia dintre autorii r.Haţi, la marele edificiu al pînzei geti
ce care azi, în lumina cercetătorilor geol-Ogilor amintiţi, a
pâre ca un obelisc ştiinţific impresionant. 

Studiile întreprinse de înaintaşi trebuiesc continuate şi 
adîncite. Mă voi explicif.a citînd pe Murgoci şi pe De Mar
tcmne : 

In depresiunile intracolinare au avut loc importante 
schimbări de cursuri de apă. De Martonne şi-a exprimat pă
rerea, bazat pe o intuiţie genială de geomorfolog, că Gilor
tul a curs în cuatern.11 ul inferior spre valea Jiului, prin 
Cîmpul Cărbuneştilor şi prin depresiunea de la Copăcioasa. 
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Ma.i tîrziu, un Gilort, inf2rior a captat Gilor.tul superior. După 
c5ţiva ani, după cum mi:irturiscşte Murgoci, De Martonne în
clina spre ipoteza că Jiul ar fi curs de la Tîrgu-Jiu spre est, 
Jll'Ste Cîmpul Cărbuneşti spre Gilort şi că un Jiu inferior 
mai nou, ar fi captJ.t J[u 1. mai vec;hi, în Cîmpul Bălăceştilor. 

Citez în continuare nota infrapaginală de la pg. 17 din 
1Hcrarea. lui Murgoci „Terţiarul din Oltenia" (1907): „Din ne
fericire deocamdaW no lipseşte şi o hartă topografică exac
·[a şi cu indicarea inălţimilor şi a curbelor de nivel, absolut 
necesare unor astfel de studii". Mă întreb: Avem astăzi, du-

. pil 80 de ani de la cele exprimate de Murgoci o astfel de har
t<i şi astfel de preocup.!•i ? Geomorfologii şi geologii mai ti
neri poate vor lua am;nte. 

După cum arată Murgoci (1907), la Dobriţa se găsesc 
marne calcaroase alb~hl rui, cenuşii, mirositoare a petrol, 
t::c•re repauzează pe calcct1ele de Leitha şi pe conglomeratele 
tortoniene iar imediat desaupra se găsesc calcare eolitice cu 
congerii şi neritine, meo;1ene. Menţionăm că şi noi am găsit 
la Dobriţa, Suseni, VăhrL Curpen, blocuri de calcare cu con
gerii carenate dar locul de provenienţă al rocii nu l-am pu
tut identifica; de altfel. parafrazînd în continuare pe Mur
goci, subliniem că „hartu. geologică a acestei regiuni e sfre
delirea rămasă în urm-1 marii eroziuni pliocene tîrzii, aşa că 
harta actuală nu ne m'il dă decît o prea slabă idee de cum 
il fost repartiţia diforHP-lor formaţiuni înainte de pontic sau 
în timpul depunerilor respective. Tot ce priveşte paleogeo
grafia presarmaliană în această regiune (Oltenia de nord) 
t·~.te şi rămîne încă o simplă şi nu tocmai fundată ipoteză". 

Toate_ aceste obse~vaţii, efectuate la începutul veacului 
de Gh. Murgoci, au rămas într-o mare măsură valabile şi azi, 
d11pă mai bine de 80 d·?- ani. Fiecare generaţie de geologi şi 
c~c geografi contribuie Ul cîte ceva la îmbogăţirea fondului 
ştiinţific al unei regiuni. dar de aici pînă la obţinerea unei 
imagini fidele privind paleogeografia antecua..ternară, este 
încă o cale lungă. 

O contribuţie ştiinţifică deosebit de interesantă a lui 
Murgoci se referă la reciful d~ la Săcel şi de la Ciocadia
Fiircii ; îri jurul insulei de conglomerate -de Săcel a existat 
un recif"coraligen - atol - care a început să se formeze în 
tortonian şi a continuat în sarmaţian ; această ipoteză ar ex
plica şi traseul actual al văii Blahniţei prin depresiunea din 
mijlocul atolului. tccm.:J.i prin partea centrală a insulei con-
9lomeratelor de Săcel. l.u Ciocadia-Bircii autorul citat sem-
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nalează tuburi de Serpula gregalis şi rare forme de Litho
thamnium, în depozite identice cu cele din nordul Moldovei, 
uordul Basarabiei şi din l'odolia. 

Din punct de vedem economic Murgoci semnalează a
pariţiile de petrol de la Cernădie, isvoarele sulfuroase şi 
sărate şi chiar sarea de la Ciocadia-Bircii, bierbătorile sau 
Lolboroasele de pe valea Drăcoaia-Săcel, care emanau can
tităţi mari de gaze „în cantităţi colosale", apele sulfuroase 
de la Bălăneşti. 

Glodurile, prin care apa, noroiul şi gazele vin din adîn
cime, se aliniază pe trei direcţii paralele cu zona muntoasă : 

- direcţia Cernăclie - Novaci - Aniniş - Cărpiniş -
Crasna - Muşete,5ti - Bîrseşti ; 

- direcţia Pociovn.liştea - Surupaţi - Lăzăreşti, unin
du-se cu prima la Tetild, traversează Jiul la Cartiu -.,- Cîl
ceşti - Ursăţei - Art.ani-est - Boaşca şi Tismana ; 

- direcţia Sîrbeşti - Zorleşti - Glodeni - Bîşneni -
Voiteşti - Bălăneşti -- Preajba - Tîrgu-Jiu - Slobozia -
Copăceni. 

Cit de preţioase indicaţii a lăsat marele savant pentru 
prospecţiunile de petrol : 

Un mare geolog ori9;nar din locaHtatea Argetoaia de pe 
Motru, care s-a ocupat ele terenurile pliocene din Oltenia şi 
implicit cu cele din judeţul Gorj, a fost 1.P. IONESCU AR
GETOAIA prin lucrarea intitulată „Pliocenul din Oltenia", 
apărută în anµl 1918, lucrare însoţită de o hartă geologică a 
între,gii Oltenii la scara 1 : 500 OOO. Acest autor menţionează 
f~>jstenţa depozitelor meoţiene care conţin neri.tine, hydrobii, 
Congeria novorossica, Dosinia şi Ceriţium, la sud şi nord-est 
d(• satul Dobriţa, precum şi pe valea Amaradia Pietroasă, la 
sud-est de satul Glodeni. unde sînt reprezentate prin marne 
vmete cu ostracode în buză şi prln nisipuri gălbui, cu inter
c<!laţii de gresii care cnr,fin neritine, hydrobii, Congeria no
vorossica şi unionizi, la partea superioară; de asemenea a
utorul stabileşte extinde:• ea depozi.telor ponţiene în zona sa
tPlor Arcani şi Brădiceni, în Dealul Tîrgului, precum şi în 
dealurile situate la swl ele localităţile Bălăneşti, Voiteşti şi 
Glodeni. 

Geologul care a studiat cu o pasiune de suflet, dind pen
tru prima dată o privir~ de ansamblu asupra structurii şi e
voluţiei morfologice şi geologice a judeţului Gorj a fost I.P. 
v OITEŞTI care a pub[ic&t lucrarea la Tîrgu-Jiu, în anuarul 
Lceului Tudor Vladimirescu, în anul 1936. 
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Pentru a ilustra magistrala arhitectură a Carpaţilor Gor-
jului, în viziunea lui V 01teşti, îl voi cita pe autor : · 

„In adevăr, porţiunea dintre Dunăre şi Olt, fiind şi t:ea 
mai înălţată din întreJ lanţul Catenelor Dacice şi cea mai 
complicată ca structură prin marele număr de cute încăleca
te unele peste altele, a fost şi cea mai puternic atacată d~ 
f:•roziune care, în lungil perioadă continentală ce s-a menţi
m;t aci. aproape fără în1rerupere din cretacicul mediu şi pînă 
a.zi şi pentru cea mai mare parte din Carpaţii Meridionali, a 
retezat pînă la nivelul zonelor învecinate, adică pînă la fun
damentul ei, întreaga b1tl,bucătură axială a acestei porţiuni. 
Dacii ne închipuim că ;-1ceastă bulbucătură axialii era forma
tă dintr-o Eede succeshici de cute încălecate unele peste al
ic'ie, constituite din şisluri cristaline şi din roci granitice şi 
separate între ele prin Clivertura lo;r' de roci sedimentare me
zozoice formate din : conglomerate, gresii şi marne negri
c.ioase-cărbunoase, dr~1Ju:se în liasic; din gresii calcaroase şi 
cclcare reciface vineţii··«lburii, depuse în jurasicul superior 
şi mediu şi din calcare în plăci şi din şisturi calcaroase ce~ 
nuşii, depuse în cretacicul inferior, ia care se mai adaugă 
dteva petice răzleţite dt~ carbonifer şi de comglomerate roş
cite permiene, ca resturi conservate sporndic peste cristalin, 
c:in paleozoicul superi()< ; şi dacă ne mai închipuim că aceas
Ui bulbucătură axială, M·lfel constituim., a fost rătezată de 
eroziune pînă aproape de fundamentul ei. se va înţelege mai 
c:11 uşurinţă şi dezvolturea mare a masivelor vechi şi harta 
geologică, structurală, cunoasă a acestei regiuni, în care· zo
nele de şisturi cristaline. împreună cu eruptivul lor granitic 
-- se asază ca foi-foi. cn disnoziţie arcuită spre nord şi nord
\'est, î1;tre fractura rneridio~ală care, cu rari excepţiuni, le 
H:. tează brusc cepctek~ şi între Depresiunea PannonicJ., către 
care ele înclină lrepta~. 

Dacă la ctceastă structură atî.t de complicată- de la înce
put, mai adăugăm şi ,-nturile de ro~i gabbr?i~.e şi serpenti: 
r1oase care s-au injectdt din profunzime pe hnnle .de fractun 
et' separau stivele de c;ri::;talin încălecate, metamorfozînd în 
n·nera 1 roci le sedimPn ~-" 1 e ce le separau, ca la U rdele, Mun
tirru, Gi\uri etc., şi dacă ·mai ţinem seama şi de faptul că re-
giunea aceasta, exond;i.tă în cea mai mare parte de la înce
rutul cretacicului superior, a s1Jferit puternicul ata'C al ero
:nunii îndelungate, dar şi complicaţiunile (ectonice ce i le-au 
cauzat mişcările orogemce ulterioare: de la finele oligoce-
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nului; din miocenul superior şi de la finele pliocenului care~~ 
împreună cu eroziunea cuaternară ultimă, putem mai uşor să 
Ee explicăm atît constitu.iia t:ît şi morfologia pe care o pre
zintă azi teritoriul judetului Gorj". 

Numai din ascult.:vea acestor fraze voiteştiene, necum 
din înţelegerea magistralei teorii asupra pînzelor de şariaj din 
Ct1rpaţi, ne dăm cu uşurlnţă seama ce a însemnat marele 
Voiteşti, în acel context istoric, cînd teoria pînzelor abia se 
schiţa şi cînd aceasta <1.vea mai mulţi duşmani decît adepţi. 

Un capitol extrem de interesant pus în discuţie de Voi
teşti, este evoluţia hidroqrafiei Gorjului, de cînd rîurile s-au 
instalat pe aceste melea~uti şi pînă azi. Astfel, odată cu ri
clicarea în bloc a Carpaţilor Meridionali de la finele plioce
uului începutul cuaternarului, cu peste 1 OOO de metri. odată 
cu schiţarea depresiunii subcarpatice, se pare că Sadu ar ·fi 
curs, printr-o arcuire sµre est, trecînd prin zona sinclinală de 
la Copăcioasa-Scoarţa, spre Gilort, a suferit mai întîi o cap
tme dinspre sud, apoi, un mic afluent al aces.tuia, ar fi cap
tc!t apele Streiului şi împreună cu noul Sadu a format Jiul 
de azi care s-a meandnt după zonele sint:linale şi anticlina
le ale depozitelor dachn ·levantine. Sau poate Gilortul ar fi 
cu.rs către Jiu, fiind ulte1ior retezat de un Gilort sudic, care 
i-n imprimat cursul actuu. To.t Voiteşti a preconizat existen
ţ,1 unei Paleocrasne care-şi purta apele est-vest, unindu-se 
el! un Sadu vechi la nord de Tîrgu-Jiu. 

Mergînd pe urmele lui Voiteşti ne-am convins de intuiţia 
i:iarelui paleogeograf, confirmîndu-i ipoteleze cu dovezi con
crete de teren. Menţionez astfel terasa veche din bolta anti
clinalului Săcel - Tîr~ru··Jiu, dovedită pe dealul Ţapa de la 
PSt la Săcel, de Ia Sîrb2şti, în dealul Humelor - Bălăneşti şi 
c'in dealuITîrgului - dealul Bălanilor de la nord de Tîrgu
.Jiu, terasă care are în compunerea sa blocuri de calcare me
zozoice, badeniene şi sarmaţiene, calcare care nu se mai gă
SPSC astăzi în versaritul sudic al munţilor Parîng. 

Apele Paleocrasnei au fost captate de capetele rîuriţor 
cure înaintau printr-o eroziune regresivă de la sud spre nord, 
fiind disputate de afhi.cnţii Blahniţei şi ai Amaradiei Pie
troase. 

Nu voi mai aminti descrierea geologică magistrală a ju
deţului Gorj ci .mă voi opri asupra însemnărilor lui Voiteşti 
privind geologia economică a Gorjului ; Voiteşti aminteşte 

JJentru prima dată existE>nţa unor roci utile : granite, calcare, 
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aigile, luturi,. Câolin, apoi antracit, lignit, roci bituminoase 
(petrnl şi gaz metan), sare, gaze sărate, minereuri (Fe, Au). 

Pentru a reţine calitc~tea de vizionar a lui Voiteşti voi ci
ta un singur exemplu, care se referă la ligniţi : „„. Ligniţii... 
pentru a li se da şi lo; o exploatare rentabilă trebuie între
buinţaţi pe loc ca combuf,tibil, în special în uzine termoelec
t;ice, electricitatea fiind n.1ai uşor de transportat pînă la locul 
de consumaţie". Aceasta a scris-o Voiteşti acum 52 de ani şi 
.:ir.lăzi trăim cu prisosinţă conseci:aţele acestei afirmaţii de 
vizionar. 

Un alt exemplu din care reiese probitatea ştiinţifică a lui 
Voiteşti ·se referă la existenţa aurului exploatat pe vremuri 
în nisipurile şi pietri5uriie din terasele de la Păiuşi şi de la 
Schela - Vălari - Do-oriţa. Citez : „N-am nici o cunoştinţă 
despre verieitatea acestor spuse. Exclus nu ar fi ca, în legă
tură cu injecţiile de mfn.eralizatori, ·suferite de rocile şi şis
turile cristaline în timpul mişcărilor tet:tonice, odată cu sul
furile de Fe (Schela etc.) şi Cu (Bai.a de Aramă) să fi venit şi 
puţin aur care apoi să fi fost concentrat prin spălarea natu
rală în anumite puncte ale teraselor actuale". 

O lucrare care se referă la structura morfologică şi geo
logică a anticlinalului Si1celu - Tîrgu-Jiu, apa;:ţine geolo
nului ROMULUS CIOATĂ (1938), originar din Bălăneşti, un 
demn urmaş al ma.estruiu1 Voiteşti. 

Pentru a ilu.stra devotamen.tul prof. V citeşti în creşterea 
unei· şcoli geologice în ţara noastră, voi transcrie dedicaţia 
de pe prima pagină a iucrării lui R. Cioată : „Inchin această 
lucrare disth1sului meu profesor Dr. l.P. Voiteşti pentru pri
ceperea cu care a ştiut sil-mi strecoare în suflet dragostea de 
studiul greu al gcolo;,iJei". 

In lucrarea ci.tată, il:soţi.tă de o hartă geologică a anticli-
11.alului Săcel - Tîrgn-·Jiu la sca:-a 1 : 100 OOO, autorul de
scrie pentru prima dată dacianul în hotarele satului Pişteştii 
din Deal, în dealul Geanovului şi în Piscul Gurgui, în dreptul 
t:5tunu1ui Toropani dL1 BălăneşU., depozite pe care le consi
c:eră transgresive pe po11ţian; dacianul este reprezentat prin 
marne vi.nete, nisipoasP către partea bazalii şi nisipuri fine, 
gălbui. cu Prosodacna rnmana, P. serena, Stilodacna heberti, 
Viviarus bifarcinatus, V. wodwardi, Dreissena polymorpha, 
Cardium planum, PontalE1ira etc.; peste nisipu~ile fosilifere 
se dispun nisipuri foarte fine în alternanţă cu argile. 

!n anul 1942 apare lucrarea prof. M.G. FILIPESCU care 
se ocupă cu studiul geologic al NV-ului Olteniei, lucrare în-

142 



s0ţită de o hartă geologlCă la scara 1 : 300 OOO. 
Prof. Filipescu distinge în sarmaţianul anticlinalului Să

cel - Tîrgu-Jiu următoarele trei orizonturi : 
- orizontul inferior alcătuit din marne şistoase 'CU in

tercalaţii de disodile şi cu strate subţiri de calcare compacte, 
cr1re conţin Mactra, En'ilia, Cardium, Cerithium, pe care au
torul le-a atribuit buglovianului; 

- orizontul mediu, format din marne şi nisipuri, cu con
creţiuni negre, sferoidale ; în intercalaţiile subţiri de marne 
se găsesc flagelate, di;:i.tomee şi radiolari, fosile pe baza că
rora aceste depozite au fqst atribuite sarmaţianului mediu; 

- orizon.tul superior format din marne şistoase cu inter
calaţii de nisipuri, atribuit sarmaţianului superior. 

Prof. M.G. --Filipescu se numără printre cei dintîi cerce
tători ai geologiei Gorjului care citează în numeroase locuri 
şisturi bituminoase în de µozitele sarmaţiene şi meoţiene, ca
re aparţin unui facies neritic-lagunar. 

Referitor la depozitele meoţiene, prof. M.G. Filipescu a
retă că acestea prezinVi o extindere mai mare decît cea atri
h.Jtă de cercetătorii anteriori şi anume pînă la valea Soho
ciolului. De asemenea autorul citat consideră că depozitele 
cnre alcătuiesc depre5i11nea Novaci - Sîmbotin aparţin me
oţianului şi nu ponţianului, t:um au fost socotite anterior ; a
ceste depozite conţin Unio subrecurvus, Congeria novoro
ssica etc. 

Menţionez că pe ;mumite suprafeţe ale judeţului Gor] 
s-au scris în ultimii zeci de ani cîteva teze de doctorat care 
au reprezentat, la data elaborării - stadiul superior de cu
noaştere gi;:ologică şi aeomorfologică a regiunii respective. 
Mă refer în primul rînd la cele două teze de doctorat în geo
morfologie, aparţinînd prietenilor Gorjului ALEXANDRU RO
SU şi LUCIAN BADEA, care tratează evoluţia geomorfolo
gică a unei întinse reginni dintre văile Motru şi Olteţ, teze . 
de doctorat care au văzut lumina tiparului exact acum 20 de 
uni, deci odată cu începuturile activităţii Societăţii de Ştiinţe 
Geografice - Filiala Gorj. lată deci şi din acest punct de ve
clere o dublă aniversare. 

Urmează alte patru teze de doctorat, de această dată în 
~wologie, care în ordine cronologică sînt : Studiul geologic al 

, depozitelor miocene şi pliocene dintre valea Blahniţa şi va
lea Sohodol, de ILIE HUJCA, (1977); Studiul depozitelor rne
:Zl>:Z.oice din Munţii Vnlcan cte GRIGORE POP (1982); Studiul 
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u1anitcidului de Tismand de TEODOR BERZA (1982) şi Stu
diul zonei Paring - Novrrci de MIRCEA TRIFULESCU (1984). 
Tot în Gorj a fost determinată de noi o nouă specie de peşte 
pe cure am numit-o Clupca gorjensis, specie care avea un a
real rcqional în ParatetJ·.ysul central, fiind remâH;ată şi de 
HEiene Anghelcovici in sarmaţianul din jurul Belgradului; 
:12 asemenea. de pe valea. Ibanului, afluent stîng al văii Bo
bului - Scoarţa, am determinat subspecia Parvidacna plani
costata ONCESCUL d1~riicată profesorului meu de geologie 
NICOLAE ONCESCU, un mare geolog şi un mare om în pri
m11l rînd, căruia_ de altfe i îi aparţin şi primele investigaţii mo
deme asuprn ligniţilor djn valea Jiului ( 1951 ). 

ln încheierea expur;l•rii, declar că mă simt vinovat faţă 
c:e numeroşi cercetători geografi şi geologi care au atacat 
p1obleme variate privind Gorjul nostru, în ultimii 20 de ani: 
Dacă socotim pe an numai 20 de comunicări - au fost ani 
cînd s-au expus şi 30 ele Jucrări, rezultă un număr de aproxi
mativ 400 de lucrări susţinute de dumneavoastră pînă în pre
_zent, pe care, cu concursul timpului care va cerne imensul 
volum de date, rămînînd astfel o esenţă pe care vă asigur că 
am să v-o aduc la cuno:-;tinţă peste 20 de ani, la a 40-a ani 
versare a simpozioanelor noastre. 

NOTE 

1) Lucrare susţintiiă la cel de al XX-lea Simpozion de geografie a Gor
jului, ia '.fîrgu-Jiu, în cadrul Societăţii de Ştiinţe Geografice din 
România, Filala Gorj, iunie 1987. 
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