
PREFAŢĂ

Lucrarea „Evoluţia geologică a Culoarului Dâmbovicioara” şi-a propus să exami-
neze alcătuirea şi structura Culoarului Dâmbovicioara pentru a putea să dezvolte, apoi,
evoluţia acestei regiuni din zona internă a Curburii Carpaţilor româneşti. Pentru acest
scop au fost întreprinse cercetări de teren, cercetări microbiostratigrafice (microfaciale),
dar şi interpretări ale datelor satelitare prin metode ale teledetecţiei.

Într-un prim capitol este analizată, sintetic, caracterizarea geografică-cu precădere
cea geomorfologică şi hidrologică a Culoarului Dâmbovicioara. Analiza este făcută cu
competenţă şi precizie. În cel de-al doilea capitol este analizată, exhaustiv, evoluţia
ideilor privind stratigrafia şi tectonica zonei mai largi a Carpaţilor Orientali, a ariei de
Curbură şi, fără îndoială a Culoarului Dâmbovicioara. Sunt subliniate principalele etape şi
idei care au permis evoluţia cunoaşterii geologiei din partea sudică a Curburii Carpaţilor
Orientali.

Un capitol important, capitolul trei, este consacrat descrierii stratigrafiei formaţiu-
nilor jurasice şi cretacice din arealul studiat. Analiza este făcută pentru diferite zone-pilot,
ale regiunii pe baza studiilor litostratigrafice proprii, originale, coroborate cu studiile
anterioare. Sunt prezentate caracterele litologice ale fiecărei unităţi litostratigrafice, conţi-
nutul paleontologic cunoscut din cercetările anterioare şi din cel obţinut de autoare prin
cercetările întreprinse pe teren şi în laborator. S-a realizat de asemenea o corelare regio-
nală a succesiunilor litostratigrafice ale Jurasicului superior şi cele ale Cretacicului
inferior.

Două contribuţii merită să fie special scoase în evidenţă: precizarea litofaciesului
Kimmeridigian, altul decât cel de tipul „ammonitico rosso” cu Aspidoceras achanticum şi
descrierea posibilă a unei secvenţe calcaroase, neritice, de vârstă Valanginian, foarte con-
troversată din punct de vedere al dovezilor paleontologice care privesc vârsta acordată
acesteia. Se remarcă în acest capitol contribuţia autoarei la înbunătăţirea documentării
vârstelor prin studii de microfacies, precum şi consideraţiile privind paleogeografia for-
maţiunilor neojurasice şi eocretacice din zona de curbură. Trebuie evidenţiată şi analiza
realizată privind paleogeografia formaţiunilor triasice şi eojurasice din Culoarul Dâmbo-
vicioara. În această privinţă autoarea avansează mai multe ipoteze privind distribuţia
acestor formaţiuni care pot fi avute în vedere pentru reconstituiri paleogeografice la scară
mai mare.

O contribuţie originală, interesantă şi pozitivă a lucrării este aceea care priveşte
interpretarea fotogeologică şi de teledetecţie a geologiei Culoarului Dâmbovicioara. Date-
le furnizate din fotografii aeriene şi din imagini satelitare, obţinute prin metode şi tehnici
specifice, laborioase şi moderne, împreună cu observaţiile de teren şi interpretarea hărţilor
existente permit autoarei să abordeze - capitolul patru - problemele structurii tectonice ale
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Culoarului Dâmbovicioara. Sunt analizate cu competenţă şi profesionalism autoarea
dovedind o bună cultură de specialitate în domeniu.

În completarea analizei lucrării trebuie subliniată şi calitatea ilustraţiei care se
remarcă prin detaliul accentuat şi/sau prin acurateţea acesteia. Lista bibliografică ce
încheie textul lucrării reprezintă încă o dovadă a profunzimii şi seriozităţii acestui demers.
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