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TITULARUL  
ACTIVITĂȚILOR 
DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

CONF. DR. PAUL ŢIBULEAC Geologie 

 

TITULARUL  
ACTIVITĂȚILOR 
DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

CONF. DR. PAUL ŢIBULEAC/ASIST. DR. CLAUDIA CIRIMPEI Geologie 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  
 

OBIECTIVE*  Iniţierea studenţilor în cercetarea paleontologică prin prezentarea caracteristicilor importante în determinarea generică 
pentru fiecare taxon major cu reprezentanţi fosili. Formarea unor deprinderi de determinare a fosilelor prin utilizarea unor 
reguli generale în observarea şi descrierea genurilor din colecţie. Stimularea cristalizării unor opinii proprii prin 
dezbaterea unor subiecte particulare, cum ar fi caracteristicile intermediare ale nodurile filogenetice. Stimularea 
capacităţii de sinteză prin interpretări asupra semnificaţiei unor grupe de organisme fosile în anumite strate 
(paleobatimetrie, paleoecologie etc.) şi prin corelarea informaţiilor paleofaunistice din bazine diferite. 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 
PROFESIONALE** 

Identificarea, descrierea şi interpretarea informaţiilor furnizate de diferite asociaţii de fosile prezenţei în roci: 
biostratigrafie, paleoecologie, paleogeografie etc.(C1) 
Utilizarea compoziţiei chimice a părţilor fosilizate ale diferitelor grupuri de organisme pentru reconstituiri paleoambientale. 
(C2). Determinarea în teren a succesiunii  stratelor pe verticala stratigrafică utilizând asociaţiile de fosile (datarea relativă) 
(C3) 
Prezentarea informaţiilor de natură paeontologică şi a diversităţii faunei dintr-o unitatea structurală şi de la un anumit nivel 
stratigrafic în simpozioane ştiinţifice studenţeşti (C5). 
 

COMPETENȚE 
TRANSVERSALE 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 
eficientă în cadrul unei echipe de cercetare: deplasare în teren, prelevare probe geologice (roci şi fosile), prelucrare 
probe paleontologice, determinare specifică, fotografiere, descriere, prezentare şi integrarea datelor în coloane 
stratigrafice sintetice (CT2).   
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, legislaţie de mediu, etc.) pentru realizarea unui 
referat cu subiect paleontologic sau a unei lucrări ştiinţifice pentru simpozioanele studenţeşti (CT3). 

CONTINUTUL 
CURSULUI 

Introducere. Fosilele şi fosilizarea. Importanţa fosilelor. Repere istorice în dezvoltarea Paleontologiei. Elemente de 
taxonomie şi nomenclatură. Supraregnul Prokarya. Regnul Bacteria.  Supraregnul Eukarya. Regnul Protista: Filum 
Granuloreticulosa: Clasa Foraminiferea. Filum Sarcomastigopora: Clasa Actinopoda. Protista incertae sedis – 
Calpionellidae. Regnurile Chromista şi Fungi.  Regnul Animalia: Filum Porifera; Archaeocyatha. Filum Cnidaria. Filum 
Mollusca: Introducere. Subfilum Amphineura Subfilum Cyrtosoma: Clasa Gastropoda. Clasa Cephalopoda: Subclasele 
Endoceratoidea, Actinoceratoidea, Bactritoidea. Subclasa Nautiloidea. Subclasa Ammonoidea. Subclasa Coleoidea 
(Ordinele Aulacocerida, Belemnitida).  
(Pentru fiecare taxon major sunt prezentate următoarele: caracterele generale ale organismului viu; reproducerea; 
organizarea cochiliilor sau a scheletului; scheletul coloniilor (acolo unde este cazul); ornamentaţia internă şi externă; 
structura şi compoziţia cochiliei (scheletului); morfologia şi morfometria cochiliei; sistematică; evoluţie şi valoare 
biostratigrafică; consideraţii filogenetice; consideraţii paleoecologice; metode de cercetare; cercetători; publicaţii 
importante). 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Neagu Th., Lazăr Iuliana, Cârnaru P., (2002, 2003) – Paleozoologia nevertebratelor. Vol. I şi  II, Editura Universităţii 
Bucureşti, 192 p., 210 p. 
Turculeţ I., (1996) – Dicţionar de paleontologie. Editura „Universităţii Al. I. Cuza” Iaşi, 262 p., 26 pl., addenda. 
Ţibuleac P. (2006) – Paleontologie. Volumul I. Ed. Tehnopress, Iaşi, 366 p. 



CONȚINUTUL 
LUCRĂRILOR DE 
SEMINAR/LABORATOR 

Lucrările practice urmăresc exemplificarea taxonilor majori prezentaţi la curs prin genurile aflate în colecţie. Au loc 
exerciţii privind determinarea unor exemplare şi studii morfometrice (pentru unele grupe de organisme). Sunt planificate 
două aplicaţii practice în teren în timpul semestrului. Studenţii pot prezenta referate cu teme din materia studiată la curs şi 
lucrări practice. Lp. 1-2 Fosilele şi fosilizarea. Lp. 3-4 Filum Granuloreticulosa: Clasa Foraminiferea. Lp 5 - Filum 
Sarcomastigopora - Subclasa Radiolaria. Protista-incertae sedis – Calpionellidae. Lp. 6  Filum Porifera. Lp 7-8 Filum 
Cnidaria.  Lp. 9-10 Filum Mollusca Subfilum Cyrtosoma: Clasa Gastropoda. Lp. 11-12-13 Clasa Cephalopoda -  
Subclasele Actinoceratoidea, Nautiloidea, Ammonoidea, aptihi. Lp 14  Coleoidea. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Nistor-Hanganu Elisabeta, Manoliu Eugenia, Grigorescu D., Bragomir B., 1982 – Paleontologie. Lucrări practice. Editura 
Universităţii Bucureşti, 289 p. 

Turculeţ I., (1996) – Dicţionar de paleontologie. Editura „Universităţii Al. I. Cuza” Iaşi.262 p., 26 pl., addenda. 
Ţibuleac P. (2005) – Paleontologia nevertebratelor. Sistematică – ghid  practic. Volumul I. Ed. Tehnopress, Iaşi, 238 p. 

REPERE 
METODOLOGICE*** 

Prelegeri, Prelegeri-dezbateri, Demonstraţii şi observaţii pe material complementar, Studii de caz în teren, Modelarea, 
Problematizarea prin abordarea unor subiecte controversate. Coecţia de fosile a Departamentului de geologie, colecţia 
personal de fosile. 

 

EVALUARE metodele  Evaluare orală, referat ştiinţific, portofoliu (exemplare fosile, prelucrare probe paleontologice, 
comentarii aplicaţii practice, chestionare) 

forme Evaluare formativă şi sumativă 
ponderea 

formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

0,30 Evaluare formativă + 0,70 Evaluare sumativă 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Realizarea unui referat/lucrări privind asociaţiile paleofaunistice din diferite secţiuni geologice  
(descriere şi semnificaţii biostratigrafice, paleocecologice, paleogrografice etc.) ca parte a unui 
studiu geologic asupra unei unităţi tectono-structurale efectuată de o echipă pluridisciplinară. 
Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română (şi în limba engleză) a unei lucrări de 
specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de informare. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar/l.p. 
 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


