
Restaurare / preparare 
paleontologie
Cochilie de Gigantopecten 
(Macrochlamys) latissimus 
din Miocen

Descriere
 Bivalv de dimensiuni mari, 
provenit din depozitele de vârstă 
Miocen mediu, Valea Stracoşului, 
Tăşad, judeţul Bihor. Ambele 
valve sunt păstrate în conexiune, 
cu depuneri de calcar şi material 
conglomeratic cu matrice 
calcaroasă. Valva dreaptă este 
fisurată în trei locuri. Valva stângă 
este intactă, fără fisuri,  prezintă 
urme ale organismelor epibionte 
şi are ataşată o altă cochilie de 
pectinid de dimensiuni mai mici.

Investigații
-Analiza microscopică a cochiliei 
pentru determinarea gradului 
de fisurare, adâncimea şi lăţimea 
fisurilor
-Analiza microscopică a depunerilor 
de sediment de pe suprafaţa 
cochiliei

Restaurarea
-Impregnarea cochiliei prin injectare 
în fisuri de soluţie de 5-10% Poraloid 
B72. Operaţiune efectuată sub 
microscop.
-Eliminarea treptată a depunerilor 
de sediment cu ajutorul 
vibroincizorului
-Analiza microscopică a cochiliei 
în timpul preparării pentru 
identificarea urmelor de organisme 
epibionte, care apar la suprafaţa 
cochiliei, sub depunerile de calcar
-Degajarea totală a depunerilor de 
pe ambele valve
-Prepararea cochiliei de pectinid, 
de dimensiuni mai mici care este 
ataşată de valva stângă. Eliminarea 
sedimentului de pe suprafaţa 
cochiliei.
-Impregnare finală cu soluţie de 
Polaroid 10%
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CURRICULUM VITAE 

 

Nume şi prenume: Elisabeta POPA  

Funcţia: muzeograf-restaurator paleontologie, Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de Ştiinţele 

Naturii 

Domeniul cercetat: Restaurare şi preparare material paleontologic  

Studii: 

1978 – Absolventă a Cursului de atestare organizat de Ministerul Culturii / specializarea 

restaurare – conservare  

1987 – Absolvent al modulului de atestare, specializarea restaurare os  

2004 – Expert Restaurator, restaurare specimene de Istorie Naturală, Atestat de Ministerul 

Culturii şi Cultelor Nr. R2/89 din 15.01.2004 

Activitate profesională: 

1974-1977 – Şantierul paleontologic de la Lugaşu de Sus şi Peştiş, colectarea şi prepararea 

materialului osteologic din calcarele de vârstă Triasic mediu 

1978-1983 – Şantierul paleontologic de la Cornet – Lentila 204, colectarea şi prepararea 

materialului osteologic din bauxitele de vârstă Cretacic inferior 

1978-prezent – Prepararea oaselor de dinozauri, reptile zburătoare şi păsări din bauxitele de 

vârstă Cretacic inferior 

1995-1999 – Membru în echipa româno engleză de cercetare a sitului paleontologic de la Cornet 

– Lentila 204, colectarea şi prepararea materialului osteologic din bauxitele de vârstă 

Cretacic inferior 

1999-2000 – Restaurarea pieselor scheletice de proboscidieni din colecţia Muzeului Ţării 

Crişurilor 

2002-2003  – Restaurarea scheletului de Ursus spelaeus de la Peştera Urşilor Chişcău 

2003-2012 – Restaurarea materialelor paleontologice de vertebrate Cuaternare din sedimente 

carstice 

2009-prezent – Restaurarea materialului paleontologic de vertebrate şi nevertebrate din 

sedimentele de vârstă Miocen mediu de la Subpiatră şi Tăşad 
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