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1956-2013

POPESCU Aurelian 

L-am cunoscut pe Emanoil tiuc  la debutul în activitatea mea ca muzeograf 
la Sec ia de tiin ele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova. Era în septembrie 1992, iar 
Emil a venit la Craiova împreun  cu d-nii Costin R dulescu i Petre Mihai Samson. I-
am a teptat la gar , dup  cum primisem dispozi ie de la directorul muzeului, care-mi 
spusese c  urmeaz  s  soseasc  o echip  de speciali ti de la Institutul de Speologie 
Emil Racovi , interesa i de piesele fosile de la Bugiule ti care se g seau în colec ia
muzeului nostru. Am fost foarte impresionat de distinc ia celor doi „mari”, R dulescu 

i Samson, i de competen a lui Emil, care se descurca de minune în colec ie. La ora aceea î i preg tea teza de doctorat 
i era înc  înv cel (discipol) al celor doi. Înc  tân r, b rbos, î i purta p rul lung, strâns într-o coad  la spate (u oar

imita ie a lui Samson) i avea o mare experien  de cercetare în paleontologie, dup  cum reie ea din dialogurile cu 
mae trii s i. Dup  ce au examinat sumar piesele din colec ia de mamifere, unde Emil m-a f cut con tient despre 
valoarea tiin ific  deosebit  a colec iei, am stabilit s  colabor m pentru cercet ri paleontologice complexe care s  se 
întind  pe câ iva ani. Colaborarea cu cercet torii de la ISER a r mas pentru mine cel mai important eveniment al 
activit ii mele profesionale. Au urmat trei ani rodnici, în care, vara, ne mutam cu to ii la castelul de la Padea, pe Jiu, 
unde am întreprins cele mai fructuoase s p turi paleontologice din Oltenia de dup  1990. F ceam echip  cu Emil i
c utam s in pasul cu el, m car fizic (pe atunci era în plin  putere, f ceam eforturi deosebite s  rezist la ritmul pe care 
îl impunea), pentru c  din punctul de vedere al cuno tin elor tiin ifice era înc  departe. Era un om de teren i un om de 
echip . Era foarte serios la s p turi, am înv at de la el ce înseamn  rigoarea în activitate. Îmi explica pe îndelete fiecare 
pas în relativ complicata tehnologie a s p turilor paleontologice pentru micromamifere. Seara, dup  ce veneam de la 
s p turi, în timp ce lucram la trierea materialului, Emil era o surs  inepuizabil  de bun -dispozi ie: glume, bancuri, 
amintiri. Lucra cu aten ie i avea o deosebit  abilitate de a descoperi micii molari de roz toare. i aici d dea dovad  de 
rigoare, nota fiecare pies  cu grij , de i totul se desf ura într-o atmosfer  degajat . S p turile de la Dr nic au fost 
pentru mine o coal , iar Emil tiuc  a fost unul dintre profesorii de la care am avut ce înv a.

Dup  încheierea s p turilor de la Dr nic am avut ocazia s  lucrez cu Emil i la elaborarea unor articole 
tiin ifice. C uta s  în eleag  mai întâi fenomenul, de aceea elabora greu textul. Chiar el spunea: „Eu scriu încet”. Scria 

încet, dar bine! Era metodic i aplica f r  nici un rabat normele de cercetare. Avea con tiin  de cercet tor, am v zut 
asta i cu alte ocazii, când nu teama de a fi prins cu rezultate false îl oprea, ci pentru c  nu putea concepe ca într-o 
lucrare pe care o semneaz  el s  apar  lucruri neconstatate pe teren sau în laborator. Mi-a transmis concep ia aceasta 
prin atitudinea lui, nu m-a d d cit, tia i credea c  standardele înalte de con tiin  profesional  se transmit cel mai bine 
prin propriul exemplu. Înv ase la rândul lui toate acestea de la cei doi corifei ai paleontologiei române ti - R dulescu i
Samson - i în elegea s  nu le in  numai pentru el. 

Anii au trecut, am r rit colabor rile, dar aveam deja încredere unul în altul, tiam unul despre altul ce putem i
ce nu ne st  în putin . Am mai avut ocazia s  lucr m împreun  la s p turile de la Ro iile (fost Bugiule ti). Nu mai erau 
condi iile din castelul de la Padea, a  putea spune c  erau chiar contrariul: dormeam pe jos, împreun  cu un mai tân r
coleg, pe o folie de plastic a ezat  direct pe podeaua unei înc peri dintr-un c min cultural dezafectat. Ar fi putut s  se 
protejeze mai mult (deja începuser  s  apar  problemele de s n tate), dar a inut s  fie cu echipa, s  participe nu numai 
la excava ii, ci i la via a de tab r , cu farmecul i cu vicisitudinile ei.  

L-am mai întâlnit pe Emil tiuc  la câteva conferin e, na ionale sau interna ionale. Nu-i pl cea s  prezinte 
lucr rile, de obicei îi l sa pe colaboratori, de i el era primul autor. Se f cea îns  remarcat pentru întreb rile pe care le punea 
sau pentru problemele pe care le punea în discu ie. Era st pân pe sine i se vedea c  vorbe te în cuno tin  de cauz .

Î i admira mult mae trii, pe Costin R dulescu i pe Petre Mihai Samson. A stat în umbra lor o vreme, apoi i-a
croit propriul drum.  

Avea o familie frumoas  pe care o iubea mult. Pomenea mereu de so ia i de fiul s u i se citea pe fa a lui c
era mândru de ei i c  avea o via  de familie împlinit .

Ajunsese pe toate planurile în etapa când, dup  o munc  asidu i dup  necazurile vie ii, urma s  culeag
roadele. Pe plan profesional era un cercet tor apreciat, î i f cuse o echip  solid i era cunoscut prin lucr rile sale i
peste hotare. Avea proiecte frumoase, avea material mult de studiat - ar fi putut s  nu mai fac  nici o ie ire pe teren i
tot ar fi avut piese fosile pentru lucr ri. M  lua de-o parte când ajungeam la ISER i-mi ar ta cu bun voin i cu 
orgoliu profesional ce material valoros are în depozit. Preg tea un dic ionar de termeni paleontologici, o carte necesar
ca aerul pentru cei din bran , nu tiu în ce stadiu se afl  acum, dar publicarea ei ar fi un eveniment în lumea 
paleontologilor vertebrati ti din România. 
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Bolile care l-au m cinat în ultimii ani nu i-au întrerupt, ci doar i-au încetinit activitatea. Era în plin  maturitate 
creatoare, când urma s - i publice sintezele, s - i formeze unul-doi ucenici i s  le îndrume pa ii în domeniul pe care cu 
atâta pasiune l-a slujit i l-a iubit. 

Emil tiuc  a trecut îns  Dincolo prea repede... Plecarea lui este o grea pierdere pentru familie, pentru prieteni 
i pentru paleontologia româneasc . Dumnezeu sa-l odihneasc  în pace! 

*** 
Dac  ar fi s -i povestim condensat  în câteva rânduri via a lui Emanoil tiuc , atunci ea ar suna a a: 
S-a n scut la 12 iulie 1956 la Bucure ti, unde i-a f cut practic toate studiile: primare, liceale (la Liceul 

Teoretic Ion Creang , între anii 1971-1975) i superioare - Facultatea de Geologie-Geografie, sec ia Inginerie geologic
din cadrul Universit ii Bucure ti (1978-1983). i-a sus inut teza de doctorat în anul 2000, sub coordonarea lui Theodor 
Neagu (conduc tor) i sub îndrumarea lui Costin R dulescu i Petre Mihai Samson. 

Absolvind printre primii, a fost repartizat în anul 1983 la Intreprinderea de Prospec iuni i Explor ri Geologice 
Bucure ti (IPGG), în 1985 începându- i activitatea în cercetare tiin ific  la Institutul Geologic al României. În anul 
1987 ob ine titlul de cercet tor tiin ific. În 1991 intr  prin concurs ca cercet tor tiin ific gradul III la Institutul de 
Speologie Emil Racovi  din Bucure ti, iar în 2004, tot prin concurs, devine cercet tor tiin ific gradul II. A lucrat mult 
pe teren: în depozitele mezozoice din Mun ii Apuseni, în stratele cu dinozauri din Bazinul Ha eg, în Miocenul de pe 
Valea Reghiului i în Pliocenul din carierele Lupoaia i Pinoasa. A întreprins de asemenea cercet ri i în pe terile  de la 
Scocul Scorotei, Valea Lup ei, Vârful Râiosu din Mun ii F g ra i la Pe tera Movile. Activitatea sa de cercetare s-a 
materializat într-o serie de lucr ri de înalt nivel tiin ific, unele fiind publicate în reviste cotate cotate ISI. 

Red m mai jos lista de lucr ri la care Emanoil tiuc  a fost autor sau coautor, precum i o serie de fotografii 
din albumul de familie. 
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De Cr ciun, cu fiul s u, Florin, în 1986.  În mijlocul colegilor de practic  studen easc .

Împreun  cu Petre Mihai Samson, la o conferin tiin ific  a 
Muzeului Olteniei Craiova (1999). 
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