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Anexa nr. 1 

1. Lista executorilor 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 NICOARA Igor Dr., conf. cerc. Dr. conf. cerc director  

2 JELEAPOV Victor   cercetător ştiinţific   

3 TRIFAN Tudor  cercetător ştiinţific   

4 DIDUH Andrei  cercetător ştiinţific   

5 CÎRLIG Liubovi  contabil  

 

2. Obiectivele și sarcinile propuse spre realizare pentru perioada de raportare 

 

Studiul siturilor de faună fosilă de vârstă miocenă din cadrul Platformei Moldoveneaști se 

efectuau încă din sec. XIX. Informaţia adunată pe parcursul acestui timp, privind siturile fosile 

ale interfluviului Nistru-Prut în multe cazuri a avut un caracter unic. În această perioadă se pun 

bazele studiului depozitelor miocene de pe teritoriul Republicii Moldova. 

Proiectul propus îşi are ca sarcina dezvoltarea cunoaşterii atât prin cercetare fundamentală 

cât şi prin cercetări avansate pentru rezolvarea unor probleme complexe, de frontieră, care 

presupun abordare interdisciplinară; 

-extinderea bazei de cunoştinţe şi creşterea capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile 

asupra competitivităţii internaţionale a cercetării naţionale; 

- creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetărilor în plan internaţional, prin creşterea calităţii 

şi mai buna valorificare a rezultatelor cercetării – prin publicarea rezultatelor obţinute în reviste 

de specialitate cotate de circulaţie internaţională. 

Detalierea stratigrafică a secţiunii geologice a miocenului, este una din principalele 

probleme a reconstituirii trecutului geologic şi a istoriei formării reliefului contemporan de pe 

Platforma Moldovenească. Cel mai bun instrument pentru rezolvarea acestei sarcini sunt resturile 

fosile ale faunei maritime şi continentale. Etajele şi subetajele miocenului (badenian, sarmaţian, 

meoţian şi ponţian) au fost studiate pe teritoriul nostru începând cu sec XIX. Din toate etajele 

miocenului, prezente pe teritoriul Republicii Moldova, mai valoroase sunt depozitele 

sarmaţianului mediu (basarabian), deoarece ele sunt cel mai larg răspândite şi bine cunoscute pe 

teritoriul de studiu. 

Evoluţia scoarței terestre în miocen în cadrul Platformei Moldovenești a dus la o varietate 

largă biofacială în timp, datorită modificării ciclurilor sedimentare transgresive și regresive. 

Fluctuaţiile de salinitate din miocen, datorită unor procese geodinamice cu efecte 
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paleogeografice, au dus la apariţia unor biofaciesuri cu fauna salmastră ceea ce fără o corelare 

coerentă poate duce la unele determinări greşite ale vârstei relative. O altă dificultate la 

interpretarea corectă a biostratigrafiei depozitelor miocene are faptul că la lucrările regionale de 

către diferiţi autori au fost folosite diferite scheme stratigrafice, ceea ce duce la erori ş i 

interpretări greşite.  

Reieșind din cele expuse este o necesitate de a efectua o revizie a acestor scheme şi 

corelarea lor într-o schemă unică.  

O problemă aparte este studiul depozitelor continentale şi stratigrafia lor, care poate fi 

efectuată numai prin studiul faunei fosile de vertebrate terestre. 

Obiective: 

1. Analiza balanței sedimentare pentru formațiunile miocene, în vederea stabilirii aportului 

de sedimente de proveniență Carpatică și locală; 

2. Analiza sedimentară a siturilor fosile de vârstă miocenă; 

3. Stratigrafia secvențială a depozitelor controlate de cicluri transgresive și regresive; 

4. Analiza paleontologică a asociațiilor faunistice pentru determinarea vârstei și condițiilor 

mediale, ca și a paleobatimetriei bazinale; 

5. Identificarea discordanțelor schemelor stratigrafice și elucidarea acestora; 

6. Obținerea unor date paleontologice noi în cadrul sistemului sedimentar miocen; 

7. Diseminarea rezultatelor științifice, privind evoluț ia Platformei Moldovenești în miocen 

8. Lucrări științifice pentru prezentarea la manifestări științifice și publicarea în reviste de 

prestigiu. 

 

3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului pentru perioada 

de raportoare 

 

Bazându-se pe utilizarea metodelor geochimice de reconstrucție paleogeografică în baza 

materiale fosile reprezentate de scoici de apă dulce bivalve, au fost studiate mediul în 

paleorâurile. Indicatorii cheie ai mediilor paleologice arată o schimbare a temperaturii apei. 

Împreună cu aceasta apar modificări în compoziția taxonomică a asamblărilor de moluște 

bivalve. În cazul nostru creșterea temperaturii apei provoacă o schimbare a speciilor de 

stenobionte de moluște bivalve la speciile de everybiente. 
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Starea râurilor oligotrofice primare pe perioade lungi (câteva milioane de ani) sa schimbat 

semnificativ până la cursurile de apă eutroface îmbogățite în mod ecologic. Pe lângă schimbările 

climatice globale (și procesele de glaciațiune și topirea gheții asociate cu acestea), mișcările 

tectonice regionale și schimbările în bazele eroziunii au avut un impact semnificativ asupra 

evoluției ecosistemelor fluviale. 

A fost descris un sistem fluvial-deltaic axial Miocenului tardiv, nerecunoscut anterior, în 

zona Carpaților Orientali de Est, un furnizor important de sedimente în Marea Neagră și bazinul 

dacic. Existența sa explică formarea pe scară largă a riftului NW al Mării Negre în perioada 

Miocenul tardiv, înainte de debutul aprovizionării cu sedimente din fluviul Dunărea la Plio-

Pleistocen. Acest sistem axial fluvio-deltaic a luat naștere datorită evoluției diacronice de agitare 

de-a lungul Carpaților și a zonei lor. În Carpații Occidentali, o coliziune continentală, 

descompunerea zăbrelelor, supraîncărcarea, ruperea plăcii și exhumarea ulterioară a terenului au 

avut loc mai devreme decât în Carpații Orientali. Pantă de depunere care sa dezvoltat datorită 

asimetriei din bazin a evoluat până la transportul sedimentelor de-a lungul axei bazinului de la 

nord-vest la sud-est în timpul Miocenului târziu. Astfel, sistemele sedimentare axială în stadiu 

târziu se dezvoltă frecvent în bazinele din zonele forestiere, o diachronie de grevă de-a lungul 

orogenezei. Trebuie astfel luate în considerare transportul de sedimente laterale pe scară largă, 
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chiar dacă prezența acestor sisteme axiale este erodată după desprinderea plăcii și inversarea 

bazinului de pe front. 

  

Cercetarea pe teren a dezvăluit prezența unui sistem fluvial-deltaic axial în partea de sud-

est a regiunii Carpaților Orientali de Est (Figura 3). Acest sistem de transport al sedimentelor 

axiale a luat naștere datorită evoluției asimetrice, diacronice a Carpaților și a zonei lor. Sistemul 

sedimentar axial a furnizat volume semnificative de sedimente bogate în cuarț în nord-vestul 

Mării Negre. Acest lucru explică programarea pe scară largă a raftului NW al Mării Negre în 

timpul Miocenului târziu, când sedimentele furnizate de Dunăre au rămas blocate în bazinele 

panonice și dacice din amonte. Fluxurile fluxului de la Carpatica Orientală spre nord-vestul 

Mării Negre au fost cel mai probabil cea mai mare în timpul mai multor amplitudine cu 

amplitudine mare, de scurtă durată Miocen regresie care au fost suprapuse pe cca. 10 

Programarea sistemului fluvio-deltaic. 

Principalele rezultate pentru perioada de raportoare sunt: 

- Completare cu noi date informaţia geologică şi istoria dezvoltării geologice a Platformei 

Moldovenești. 

- În urma studiului organismelor fosile au fost stabilite şi precizate căile de migrare a 

diferitor grupe de organisme, şi respectiv reconstituite condiţiile de mediu din trecutul 

geologic 

- Secţiunile bio- şi litostratigrafice vechi, au fost revizuite şi precizate limitele dintre stratele 

care le formează. 
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- De asemenea au fost întocmite secţiunile lito- şi biostratigrafice cu anumite corectări şi 

noutăţi specifice scării geocronologice internaţionale. 

- Secţiunile obţinute şi cele reînnoite au fost corelate şi suprapuse cu cele din alte regiuni ale 

ţării noastre, cât şi cu alte secţiuni din regiunile limitrofe. 

În limitele INP depuneri ale miocenului inferior nu au fost găsite (semnalate). Miocenul 

mediu este reprezentat de (prin) etajul regional badenian, iar Miocenul superior – prin etajele 

regionale sarmațian, meoțian și ponțian. Depunerile pliocene – prin etajele kimmerian și 

akciagâlian. 

La rândul său, etajul badenian N1b este divizat în subetaje regionale: inferior, mediu și 

superior. 

În subetajul inferior sunt evidențiate, pentru prima dată: – formațiunea de Cebrova, N1cb, 

răspândită în Zona nord-vestică (calcare, argile, gresii cu o grosime sumară ce variază între 4-5 și 

15 m), precum și formațiunea de Podolia, N1pd, care are o largă răspândire pe arii imense (argile 

aparent bentonitice, nisipuri ”cleioase” – sub 16 m) [8]. În subetajul mediu se disting: 

formațiunea de Criva N1kr, evidențiată pentru prima dată în cariera de exploatare a gipsului 

(stratotipul fiind reprezentat prin – strate de gips de o grosime de 27 m și calcare de origine 

chimică – sub 2 m). În subetajul superior au fost diferențiate, pentru prima dată: – formațiunea 

de Șirăuți N1šr (argile cenușii și verzui-albastru-cenușii, intercalații de tufuri vulcanice, cu resturi 

de faună foraminiferică – grosimea sub 12 m); mai devreme au fost evidențiate formațiunea de 

Edineț N1ed (depuneri ale faciesului carbonatic – sub 16 m) și formațiunea de Glavani N1gl 

(depuneri ale faciesului terigen – sub 6 m). Formațiunile menționate sunt bine caracterizate de 

resturi de faună fosilă și sunt răspândite preponderent în partea de vest a Zonei interrecifale. 

Pentru prima dată în calitate de unitate stratigrafică a fost remarcată stiva rifogenă din regiunea 

Prutului (Zona toltrelor Prutului). 

Bariera de toltre ale Prutului N1pp este văzută de la s. Brodâ (Ucraina), mai departe pe 

segmentul trasat prin satele Grincăuți – Raia – Moara-Domnească (Republica Moldova), până la 

s. Ștefănești (România). Se disting faciesul calcarelor recifale (predomină), litomanene? de 

vârstă badeniană tardivă – sarmațiană timpurie și faciesul de coastă maritimă (calcare 

organogene și detritice). 

Etajul regional sarmațian N1s este diferențiat în subetajele inferior (volhynian), mediu 

(besarabean) și superior (kersonian) [3]. 

În subetajul volhynian sunt delimitate următoarele subdiviziuni stratigrafice: formațiunea 

de Zelenovsk N1zl (sau de Cozâreni, după I.V. Bliuc –  anul1989), formațiunea de Râșcani N1rš, 

formațiunea de Brăviceni N1br, formațiunea de Răspopeni N1rs și formațiunea de Prvomaisk 

N1pm [4]. Formațiunile sunt constituite din calcare organogene, detritice, oolitice și în baza 
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specificului litologic și a resturilor de faună fosilă sunt divizate în două – trei subformațiuni. 

Formațiunile, de fapt, reprezintă analogi litologici care reflecă substituiri conforme (de la vest 

spre est) ale facieselor de adâncimi mari cu faciesele de litoral (formațiunea de Răspopeni). 

 

 

4. Concluzii 

În rezultatul studiului efectuate au fost obținute date noi și anume: generalizarea 

datelor privind structura tectonică și evoluția scoarței terestre a teritoriului Republicii 

Moldova în Neogen.  

- Au fost analizate un șir de situri fosile de vârstă neogenă, fiind precizată poziția 

stratigrafică a acestora; 

- Au fost completate colecțiile de faună fosilă; 

- Au fost analizate moluști de ape dulci din terasele r. Nistru și prut de vârstă Pliocen-

Pleistocenă; 

- Datele privind stratigrafia siturilor fosile de pe platforma moldovenească au fost integrate 

în scheme stratigrafice regionale; 

- Au fost investigate paleontologic siturile fosile din Republica Moldova, precum și de peste 

hotarele ei. Au fost corelate cu regiunele limitrofe și integrate în Scopul principal al 

studiului este evidențierea transformărilor. Sunt evidențiate conţinutul şi particularităţile 

faunistice ale asociaţiilor de moluşte, precum şi locul lor în evoluţia faunei marine şi 

salmastre a Sarmaţianului inferior din regiunea Paratethys-ului de Est. 

 

5. Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

 

Propunere de proiect Sursa Buget 

solicitat 

statut 

PAERisk-EU Perception and 

environmental risk assessment 

in southeastern region of EU 

Horizont 2020 Rise 40mii € Respins 

Integrated Networks for Hazard 

Risk Management 

Transfrontalier 

Republica Moldova - 

România 

84,5mii € A trecut etapa de evaluare, 

este clasat pe locul 3 
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Anexa nr. 2 

 

6. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului pentru 

perioada de raportoare 

Articol din revista peste hotare (scopus): 

LYUBAS A.A., OBADA T.F., ORTIZ J.E., TORRES T., KRIAUCIUNAS V.V., 

NICOARA I.N., GOFAROV M.Yu. Subfossil freshwater bivalve mollusk shells present 

data on stratigraphy of Dniester and Prut riverine deposits.. Arctic Environmental Research 

19(2):, 65-74 DOI 10.3897/ISSN2541-8416.  2019.19.2.65. 

Articol din revista în revistă cu factor de impact 

de LEEUW Arjan, VINCENT Stephen J., MATOSHKO Anton, MATOSHKO Andrei, 

STOICA Marius, NICOARA Igor. Late Miocene sediment delivery from the axial 

sediment system of the East Carpathian Foreland Basin to the Black Sea. Journal of 

American Sciety of Geology. Volume 47 (in press) ISSN 0091-7613 (IF: 3.79) 

LYUBAS A.A., OBADA T.F., GOFAROV M.Yu., KRIAUCIUNAS V.V., VIKHREV 

I.V., NICOARA I.N., BOLOTOV I.N. A taxonomic revision of fossil freshwater pearl 

mussels (Bivalvia: Unionoida: Margaritiferidae) from Pliocene and Pleistocene deposits of 

Southeastern Europe. Ecologica Montenegrina 21: p. 1-16 (2019) ISSN: 2337-0173, 2336-

9744 (IF: 0.79). 

 
Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale) 

JELEAPOV Ana, JELEAPOV V. Starea hidromorfologică a corpurilor de apă din bazinul 

hidrografic al râului Camenca (afluent al r. Prut). BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, ediția a II-a Chișinău, 23 noiembrie 2018 p. 250-2 

 

 

 

 

Directorul proiectului                           dr. NICOARA Igor                            _____________ 
                                                                                                                                                                                               (semnătura) 

Şeful laboratorului dr.                          dr. CIOBOTARU Valerian                 _____________ 
                                                                                                                                                                                               (semnătura) 


